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הקדמה
(school based evaluation)	בית–ספרית	פנים	הערכה	על

מ בחנומה וצ"במהחוצינווםמ ש שוםמ הךדאהמדחבן–הוקףמ סא ןמה אינהמגםמ"הךדאהמש מ  ורה"מ
הבון–ספדוןמ בןיעמהקהו המ השינוםמ יחשביתמ נ ךנוםמ רותמ י ןתמ כחדויןויןמ )הש" (.מ טדןהמ ךיררמ
מ,Furtak(.מהדציתמ צ צםמאא מ כממ  )בודנביום,מ4ממ ;מ מי חיצהמ המך מד ןמההושגוםמש מהן  ורוםמ
מהכפשדמכןמההש איןמהש ו ויןמש מה בחנוםמהחוצינווםמך מבון–הספדמהבוכמ ורומךראיתמ ןאינן
מההךדאהמהכדצוןמבשנה" מהןשס"ז1מ.מב סגדןמךראיתמזה,מהירגשהמחשוביןהמש מהךדאהמפנו וןמ ךצבן,

ה ןבצךןמך –ורומצייןוםמבון–ספדווםמיןיכ ןמכןמהצדאוםמהספצופווםמש הם.מ

חוצינו",מ )" וצ"במ חוצינווםמ א וםמ בכ צךיןמ ה ןבצךןמ בון–ספדוןמ הךדאהמ זימ ש בןמ  ןאינןמ
י שדןוםמ פנו ומ בכיפתמ ה יךבדוםמ חוצינווםמ בצרמ בחנוםמ בןו–הספד(מ ה יךבדמ דבךמ כיא יסווןמ
ש ישהמ דאובום:מ ש מ שו יבמ ך מ הפנו ומ ישןןמ ה וצ"במ פנו ו"(.מ )" וצ"במ ב ברמ בון–הספדמ מכןמ
יךריןמ קציךויןמ בשוןיףמ דכ "המ ך –ורומ שפיןחמ חוצינו–כיבווקטובו,מ כדצומ הךבדןמ בחתמ )כ(מ
י פ "דום,מה שקףמכןמןאנוןמה ו ירוםמיכןמהסטנרדטוםמש מורךמיש מהבנה;מ)ב(מברוקהמפנו וןמש מ
ה בחתמך –ורומצייןמבון–הספדמ)בסויךמ חייתמה צידףמ  בחת(,מה כפשדןמ הפוקמ שיבמכושומיקביצןומ
פרגיגויןמ ןיבניןמ י סווךןמ  ידהמ גבשמ רךן,מ ןחיםמ בא מ הן  ורוםמ ש מ הש וטהמ ך מ ורןמ  הודמ
בד ןמהאוןה;מ)ג(מהשייכהמבותמהושגומהן  ורוםמבבון–הספדמ בותמנןינומקביציןמההשייכהמ)ניד יןמ
מכדצוין(,מה ןקב וםמ ךובירמה  צכוםמש מ בחנומה וצ"במהחוצינומבןחו ןמשנןמה ו ירוםמהבכהמ

)ב ד,מ7ממ (.

מ טדןמה וצ"במהפנו ומהוכמ ספקמ שיבמ ורומשוסווךמ קוריםמה  ורהמש מהן  ורום,מ הןדוךמך מ
מן  ורוםמשכונםמשי טוםמבןאנוםמיב וי ניויןמהנרדשום,מ זהיןמכןמהפךדמבותמהבוציךוםמה ציפוםמ
מ בותמהבוציךוםמבפיך ,מי הךדועמכןמהכפקטובויןמש מהפךי יןמשנךשיןמ צ ציםמהפךד.מ היןהמש מ
בשופידמ יואי ןהמ סווךמ מ,Black & Wiliam(מ )998ת ש המ השו ישויןמ הוכמ פנו וןמ ךצבןמ מהךדאהמ

ןה ועמה  ורהמבהןהייןימ) ממ מ,Dannמ;994תמ,Airasian(.מ

שו ישמב בחנומה וצ"במ צדאוםמפנו ווםמואי מ הויןמ ניףמ צ וחהמי שופיד:מה  צכוםמואי וםמ ספקמ
כןמה ורךמהרדישמ ןה ואומקב ןמהח טיןמא  מבון–ספדוום,משאבןוום,מאוןןווםמיפדטנוום,מ סווךמ
ה ו ירוםמ ביחתמ ןאנויןמ כבתמ י ש שמ הן  ורום,מ הנרדשןמ תמ יהד המ ה ציפוםמ ההושגוםמ מבהגרדןמ
יש מחי שה,מבד ןמ נקיריןמש מחיזקמ ואי וםמ סווךמבזוהיומ הבון–ספדוין.מ בחנומה וצ"במהפנו ווםמ
הפדטמיבד ןמהאוןה,מ ספקמ ורךמך מצדאוםמ שןנוםמשושמ ןןמ הםמ ךנה,מ קרםמחשובהמןאנינוןמ
בון–ספדון,מ הגרודמוךרוםמ ביססומנןינום,מ ןדיםמ דכווהמדחבהמויןדמש מה ךדאןמי גבשמכ יןמ ורהמ

 כחדויןוין.

משו ישמב גייתמדחבמאא מהכפשדמש מנןינוםמפנו ווםמיחוצינווםמוסווךמ הבותמטיבמויןדמכןמה צוכין
הבון–ספדוןמ)נבי,מתממ (.מ

תמ ורךמך מךראיתמ ןאינןמההךדאהמ יפוךמבחיזדמ נא" מסחו3)כ(מסךוףמ -ת.4:מ“ ןאינןמההךדאהמהכדצוןמי ורך

ממך מה וצ"במהחוצינומיהפנו ו".
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ערכת המיצ"ב הפנימי
 בחתמה וצ"במבעברית	לכיתה	ה'מהיךבדמהשנהמ)הןשך"כ(מבבןו–הספדמב סגדןמה וצ"במהחוצינו,מיהיכמ

 יגשמ אםמ צידעמשו ישמפנוםמבון–ספדומ) וצ"במפנו ו(.

ה בחתמפיןחמבורומהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ)דכ "ה(,מב וייומיךרןמהוגיומשא  המכןמ
ה פ "דוןמ הידכןמהךבדון,מיאתמצייןמש מ רדואום,מש מ ידוםמיש מנצוגומכקר והמ הידכןמה קציך.מ

ה בחתמ ןבססמך מןאנוןמה ו ירוםמי ןכוםמ חי דמהנ  רמךרמסיףמאוןהמה'.מ

שבשו ישמ הכחדוםמ ההךדאהמ ה ןייסףמ א ומ בון–ספדומ פנוםמ הךדאהמ א ומ זהמ ב בחתמ מושמ דכיןמ
ברוקןמ אכשדמ בון–ספדו,מ אןח וףמ  בחתמ סאםמ בימ כפשדמ השן שמ השנה.מ בבון–הספדמ כידעמ
ה חבדין,מנוןיחמהןיצכיןמיה  ורהמש מהןיצכיןמווךשימך –ורומצייןמבון–הספד.מושמ זאידמאומתוצאות	
המיצ"ב	הפנימי	נועדו	לשימוש	פנימי,	ובית–הספר	אינו	נדרש	לדווח	עליהן	לכל	גורם	שהוא.מה טדהמ
הוכמ כפשדמ צייןמבון–הספדמ הפוקמ ןה ועמברוקןמה בחנוםמי ה  צכוםמש הםמןיבניןמ)בד ןמ
חוניאווםמ בוךרוםמ יבד ןמןאנוןמה ו ירוםמהבון–ספדון(משוסווךימ הן קרמ הן  ור,מבד ןמהאוןהמ

י ו ירוום,מי קרםמכןמהושגומהן  ורום.

ךדאהמזימניךרהמ סווךמ צייןמבון–הספדמבהךבדןמה בחת,מבברוקןימיבהפקןמהןיך ןמ  ני.

בהןכםמ י פךי מ הךדאהמ כןמ בךויתמ בבון–הספד,מ י  ץמ קדיכמ ה בחתמ אח קמ ההוךדאיןמ הךבדןמ
 הנחויןמה יפוךיןמבה.מושמ צוות,מאומבון–הספדמואי מ קביךמ ןאינןמהךבדהמיוכימהךדאהמשינהמש מ
ה בחנום,מכעמחשוב	לזכור	כי	ככל	שיישמרו	כללי	ההעברה	וההערכה	המומלצים,	כך	יהיו	התוצאות	
של	המבחן	מהימנות	יותר,	תקפות	יותר	ובנות	השוואה	לנתוני	קבוצות	ההשוואה	)נורמות	ארציות(.מ
נןינומקביציןמההשייכהמוחישבימך –פומןיצכיןמה וצ"במהחוצינו,מיופידס ימך –ורומדכ "המבךירמא המ

חירשום.

פדטוםמניספוםמך מכיריןמה וצ"במהפנו ומיחי דומךזדמנוןתמ  ציכמבכןדמהכונטדנטמש מדכ "ה,מ
שאןיבןי:מhttp://rama.education.gov.ilמ,מבקטגידוהמ"מיצ"ב	פנימי	תשע"א".

שאלות	על	אודות	המיצ"ב	הפנימי	אפשר	להפנות:
לדוא"ל	meitzav@education.gov.il	או	לטלפון	03-7632888
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חוברת ההנחיות שלפניכם כוללת שלושה פרקים:

פרק	א'	-	תיאור	המבחן:מ פדטמה בחתמי ופיומה בחת.

פודיטמ בבון–הספד,מ ה בחתמ הךבדןמ הוךדאיןמ קדכןמ המבחן:מ להעברת	 הנחיות	 	- ב'	 פרק	
ההןכ יןמ נבחנוםמבך ומצדאוםמ ויחרום,מהנחויןמא  ויןמ הךבדןמה בחתמיהצךיןמ הןכ ןמ

ה בחתמ צידאומבון–הספד.מ

פרק	ג'	-	הנחיות	לבדיקת	המבחן:מה חייתמיההנחויןמ שו ישמבימבךןמברוקןמה בחת,מהנחויןמ
 חושיבמהצוינוםמ)בכיפתמורנומכימ  יחשב(,מהןכ ןמחושיבמהצוינוםמ צידאומבון–הספדמיהסבדוםמ

ך מההשייכהמבותמןיצכיןמבון–הספדמיבותמהןיצכיןמש מא  מבןו–הספדמריבדומהךבדון.

	עבודה	נעימה	ופורייה!
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פרק א':  תיאור המבחן
מפרט המבחן א.1 

ב בחתמנברקוםמש ישהמנישכוםמך –פומה פידטמ ה ת:

הבנת	הנקראמ—מהןחיםמנברקמבכ צךיןמש ישהמטקסטוםמ סיגיןמשינין,מיבךקביןוהםמשכ ין.מ 1.מ
השכ יןמהתמ סיגוםמשינוםמ)אגיתמשכ יןמ סיגמדב–בדדה,משכ יןמסגידיןמישכ יןמפןיחין(.מבכ צךיןתמ

נברקוםמ  רוםמשינוםמש מהבנןמהטקסט,מה פידטוםמבטב המיבנספח.מ

הבעה	בכתבמ—מהןחיםמנברקמבכ צךיןמ ט יןמאןובהמ סיגוםמשינום,מה פידטיןמבטב המבך ירמ 2.מ
הזהמ) ט ןמאןובהמהךי רןמבפנומךצ המי ט יןמאןובהמבזוקהמ טקסטום(.מ ט יןמהאןובהמנברקיןמ

ך –פומ  רומההךדאהמה פידטוםמבנספח.

לשון	ומטה	לשוןמ—מהןחיםמכונימנברקמבפדקמנפדר,מכ כמבזוקהמ טקסטוםמהנא  וםמבפדקוםמש מ 3.מ
הבנןמהנקדכמיבזוקהמ  ט יןמהאןובה.

הערותמשקל	יחסיפירוטתחום/נושא

	הבנת	הנקרא1
ך –פומןאנוןמ
ה ו ירום*:מ
פדקוםמג'מי–ר'

סיגומהטקסטום:
• סופיד	
• טקסטמ ורךמ)אגיתמ	

טקסטמִ אןב–ךןמכימ
 כנצוק יפרוה(

• טקסטמשו ישו	

  רומההבנה
• ה ש ךיןמהג יוהמבטקסט:מ	

כוןידמ ורךמ
• ה שן ךמ ןיעמהטקסט:מ	

הוסקמיהא  המך –פומ
הטקסט

• וושים,מהךדאהמיבוקידן	

•%מכ—%עכ כידעמטקסטמא–מעכמ ו ום.	
• ח קמ הטקסטוםמהםמ	

ב בנהמב ןומדצוף.
•  ח קמ תמהטקסטוםמ	

נ ייוםמקטךוםמחזיןווםמכימ
 ו י וום.

• הסופידמךשיומ א י מגםמ	
 טדיןמהקשידיןמ כ צךוםמ
ספדיןווםמ)ך –פומהפודיטמ

בןה" (.מ

	הבעה	בכתב2
ך –פומןאנוןמ
ה ו ירום*:מ
פדקוםמג'מי–ר'

סיגומהאןובה:

• סופיד	

•  וריך,מןוכידמיהסבד	

• טוךיתמישאניך	

  רומההךדאה

• ןיאת	

•  בנה	

•  שית	

 ט יןמהאןובהמהתמבזוקהמ%ע —%מ3
 טקסטמכימ  כמזוקהמכ וי.

לשון	ומטה	לשון3
ך –פומןאנוןמ
ה ו ירום*:מ
פדקוםמג'מי–ר'

•  בנהמ ו ה	

• צידיןמפיך מ	

• פוסיק	

•  ו יןמקושיד	

• זוהיו	

• הבנה	

• שו יש	

•%מת—%עת רגשמך מה ש ךיןמש מ	
הצידיןוה בנוםמיך מ

השו ישמבהם.
• רגשמך מהבנןמהןפקורוםמ	

ש מהדאובוםמה שינוום.
• איןמרדושהמ צויתמהא  מ	

הרקריקומכימ הגרדןמ
 ישגוםמרקריקוום.

• השו ישמב שיתמנברקמגםמ	
ב סגדןמ ט יןמהאןובה.מ

מ*מןאנוןמה ו ירוםמ בוןמהספדמה " מיה  "רמ"חינוך	לשוני:	עברית	—	שפה,	ספרות	ותרבות"מ)ןשס"ג(,מודיש ום,מהכגףמ ןאניתממממממ
ממי פוןיחמןאנויןמ ו ירום,מה זאודיןמהפרגיגון,מ שדרמהחוניע,מהןדביןמיהספידט.
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נספח למפרט

הבנת	הנקרא	—	פירוט	ממדי	ההבנה 	.1

המשמעות	הגלויה	בטקסט:	איתור	מידע	)כ–20%( א.	
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמבטקסט •ממ

כוןידמהגרדין,מהסבדוםמידךויניןמה פידשוםמבטקסט •ממ

זוהיומְקשָדוםמ יגווםמה פידשוםמבטקסט •ממ

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	היסק	והכללה	)כ–60%( ב.	
הבנןמ ו וםמיבוטיווםמבהסן עמך מהאןיבמבטקסט •ממ

הבנןמְקשָדוםמ יגווםמשכונםמ פידשוםמבטקסט •ממ
ִכחזידמ ורך:מכדגיתמה ורךמה יפוךמבטקסטמ—מ ויתמפדוטוםמיוצודןמקטגידויןמ •ממ

הבנןמדךויניןמה שן ךוםמ תמהטקסט •ממ
הבנןמְקשָדוםמבןיעמהטקסטמןיעמארומהסןווךיןמבִכזאידום •ממ

השייכהמבותמדךוינין,מןאיניןמיפדטומ ורך •ממ
הבנןמטךנין–ך מי סדוםמךוקדוום •ממ

הבחנהמבותמךיברהמיבותמרךהמבטקסט •ממ

יישום,	הערכה	וביקורת	)כ–20%( ג.	
הך כןמהשךדיןמבהסן עמך מהאןיב •ממ

הבךןמך רהמ ני קןמך מהאןיב •ממ
וושיםמהנ  רמ תמהטקסטמבהקשדוםמכחדום •ממ

הבנןמהןפקורוםמש מדאובומה בנה •ממ
הבנןמהןפקורוםמש מטקסטוםמנ ייוםמ)אגיתמש ט,מ ירךה,מ פה,מטב ה,מכויד( •ממ

הךדאןמ טדןימש מהטקסט •ממ
הךדאןמך רןימש מהאיןב •ממ

הךדאןמסגניתמהאןובה,מאגיתמזוהיומ ש במה שיתמיזוהיומהכ צךוםמהספדיןוום •ממ
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הבעה	בכתב	—	פירוט	ממדי	ההערכה 	.2

תוכן	)50%( 	•

פוןיחמהןיאת,מאגית:מפודיט,מ ידאבין,מהצגןמנקיריןמדכיןמשיניןמיךישדמדךוינומ כ.מ

צ וריןמיד יינטויןמ  ט ןמהאןובה,מ ַנישכמי  טדה ב.מ

ג.מ ירךיןמ נ ךת:מהא  ןמה ורךמהרדישמ נ ךתמ שםמהבנןמהטקסט

מבנה	)20%( 	•

הןכ ןמה בנהמהדטידומ סיגמהאןובהמי רדושיןמה ט ה כ.מ

קושידויןמי אורין:מוצודןמדצףמהגוינומבותמ שפטום,מבותמדךויניןמיבותמח קוםמשינוםמש מ ב.מ
הטקסט

הצגןמהאןיבמיכדגינימ)אגיתמהפדרהמבותמפסקיןמיבותמהאיןדןמ טקסט,מבה ו המ ןיאת( ג.מ

לשון	)30%( 	•

כ.מ ש במ שית:משו ישמב שיתמההי  ןמכןמהנישכ,מכןמהנ ךנוםמיכןמה טדה,מאפומשהםמ
 יגרדוםמב ט ןמהאןובה

כיצדמ ו ום:מךישדמ שינומירויקמב ש ךין ב.מ

ןחבוד:מ בנהמ שפטמןקות,מהןכםמרקריקומ) ות,מ ספדמיאר'(,משו ישמנאיתמב ו יןמוחס ג.מ

פוסיק:משו ישמהי םמבסו נומהפוסיקמ)נקירה,מסו תמשכ ה,מנקירןוום,מסו תמקדוכהמ ר.מ
י ודאכין(

אןוב:מהפדרהמבותמ ו ום,מכו–הש טןמכיןויןמיהוךרדמטךיוין ה.מ

לשון	ומטה	לשון 	.3

חופישמ ו המב ו יתמ פומסרדמכ פבוןו,מחוצינומיפנו ו •מ

זוהיומ בנהמ ו ה,מןחו ויןמיסוי יןמ)אגיתמאוניווםמחבידום( •מ

וחסומ ש ךיןמבותמ ו ום:מנִדרפיןמינוגירוין •מ

הבנןמה ישגמ"שידש"מיןפקורימ) שפחיןמ ו ום( •מ

זוהיומז נוםמיגיפוםמש מהפיך מישו ישמןקותמבהם •מ

הןכ המב ותמיב ספדמבותמש יןמךצם,מפך וםמיש יןמןיכד •מ

מהבנןמה ש ךיןמש מ ו יןמהקושידמ)אגיתמכע,מכב ,מ את,מ שיםמש...,מטדם( •מ

הבנןמהןפקורמש מסו נומהפוסיקמ)נקירה,מסו תמשכ ה,מנקירןוום,מ ודאכין,מסו תמקדוכהמ •מ
יש ישמנקירין(מ
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מיפוי המבחן א.2 
מיפוי שאלות המבחן לפי החלוקה לנושאים השונים

שאלות	המבחןהנושא

ת,מ ,מ3,מ4,מכ,מ7,מ8,מ9,מתת,מ3ת,מ4ת,מכת,מ7ת,מ9ת,ממ ,מהבנת	הנקרא
ת ,מ  ,מ4 ,מע ,מכ ,מ7 ,מ8 ,מ9 ,ממ3,מת3,מ34,מע3,מכ3

ע,ממת,מ ת,מ8ת,מ3 ,מ 3,מ33,מ37לשון	ומטה	לשון

4תא,מעת,ממ3אהבעה	בכתב

הטב המהבכהמ  פהמכןמהשכ יןמהךיסקיןמבהבנןמהנקדכמ פומסיגומהטקסטוםמ)הסיגין(מי פומ  רומ
ההבנה.

מיפוי השאלות בהבנת הנקרא לפי סוג הטקסט )הסוגה( ולפי 
ממדי ההבנה

סוג	הטקסט

ממדי	
ההבנה

שימושימידעסיפור

ה ש ךיןמהג יוהמבטקסט:מ
כוןידמ ורך

7 ,מ9 ,מת3כת,מ7תת,מ4

הבנןמה שן ךמ ןיעמהטקסט:מ
הוסקמיהא  המך –פומהטקסט

9ת,ממ ,מת ,מ  ,מ3,מכ,מ7,מ9,מ3ת
 4

8 ,מכ3

מ3,מ34,מע3ע ,מכ  ,מ8,מתת,מ4תוושים,מהךדאהמיבוקידן

מ
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הנושא: הבנת הנקרא, לשון ומטה לשון
פרק ראשון: סיפור — "ממי למד אלכסנדר מוקדון חכמה?"

הפריט
ממדי	ההבנה/הנושא

	מתוך	תכנית	הלימודים	
	פרק	ג':	רכיבי	החינוך	הלשוני

פרק	ד':	הישגים	נדרשים סוג	הפריטהמטלה

 שםמ המהגוךמכ אסנרדמ יקריתמת
 בוקידמב רונןמקצוכ?

המשמעות	הגלויה	בטקסט:	פןיח
זוהיומקשדוםמ יגווםמה פידשוםמבטקסט

ןה" מך 'מ48—תע,מכע—9ע,מע7—כ7

הושגמנרדשמ4

הושגמנרדשמכ

 המןפקורמהקטךמהאןיבמבןיעמ 
ה סגדן?

יישום,	הערכה	וביקורת:	ד"ב
הבנןמהןפקורוםמש מטקסטוםמנ ייום

ןה" מך 'מ48—תע,מכע—9ע,מע7—כ7

הושגמנרדשמ4

הושגמנרדשמע

כוזהמ ה שפטוםמהבכוםמנאיתמ3
 פומשידיןמ ת—9 מבסופיד?

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	ד"ב
הבנןמדךויניןמה שן ךוםמ תמהטקסט

ןה" מך 'מ48—תע,מכע—9ע,מע7—כ7

הושגמנרדשמ4

הושגמנרדשמכ  פומפסקמהרותמש מ  עמקצוכ,מ4
  ומוונןתמה ט ית?

המשמעות	הגלויה	בטקסט:	ד"ב
כוןידמפדטומ ורךמ פידשוםמבטקסט

אןבימבשתי	מיליםמא מכחןמע
 ה ו וםמה ירגשין.

לשון	ומטה	לשון:פןיח
זוהיומ בנהמ ו ה,מןחו ויןמיסוי יןמ

)אגיתמאוניווםמחבידום(

ןה" מך 'מ8כ—73

הושגמנרדשמ8

 פומשידיןמ7 —כ3,מב המשינוםמכ
הרונוםמש מ  עמקצוכמ תמ

הרונוםמש מכ אסנרדמ יקרית?

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	פןיח
השייכהמבותמדךוינין,מןאיניןמיפדטומ ורך

ןה" מך 'מ48—תע,מכע—9ע,מע7—כ7

הושגמנרדשמ4

הושגמנרדשמכ

בשידיןמ37—44מ סיפדמש  עמ7
קצוכמהז ותמכןמכ אסנרדמ

 סךירהמ ויחרןמבכד יני.מ המ
הווןהמ טדןימש מ  עמקצוכמ

בהז נהמזי?

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:ד"ב
הבנןמטךנין–ך מי סדוםמךוקדוום

 המ בטכןמ רךןאםמשןוקןימ8
ש מכ אסנרד?מנמקומכןמ

ןשיבןאם.מ

יישום,	הערכה	וביקורת:	פןיח
הבךןמך רהמ ני קןמך מהאןיב

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:	ד"ב  ומ ןאיינוםמב ו המלמענכם?9
הבנןמְקשדוםמבןיעמהטקסטמןיעמארומ

הסןווךיןמבכזאידום

הש ו ימבא מ  בתמכןמסו תממת
הפוסיקמה ןכום:מנקודהמכימ
סימן	קריאהמכימסימן	שאלה.מ

לשון	ומטה	לשון:סגיד
הבנןמהןפקורמש מסו נומהפוסיק

ןה" מך 'מ8כ—73

הושגמנרדשמ8

בחדימ ןיעמהדשו המןאינהמתת
אחתמה ןכו המ רךןאםמ
 כיפוימש מ  עמקצוכ.מ

ןכדימב שינאםממעשהמכחרמ
בסופידמה רגוםמכןמהןאינהמ

שבחדןם.מ

יישום,	הערכה	וביקורת:פןיח
ןה" מך 'מ48—תע,מכע—9ע,מע7—כ7הך כןמהשךדיןמבהסן עמך מהאןיב

הושגמנרדשמ4

הושגמנרדשמכ

הש ו ימא מכחרמ תמה שפטוםמ ת
בפיך מה ןכום.

לשון	ומטה	לשון:פןיח
זוהיומז נוםמיגיפוםמש מהפיך מישו ישמ

ןקותמבהם

ןה" מך 'מ8כ—73

הושגמנרדשמ8

 פומשידיןמע4—7ע,מ ריךמטךתמ3ת
  עמקצוכמשכ אסנרדמיבנומ
כדצימאינםמדכיווםמ גשםמ

י ש ש?

הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:פןיח
הבנןמדךויניןמה שן ךוםמ תמהטקסט

ןה" מך 'מ48—תע,מכע—9ע,מע7—כ7

הושגמנרדשמ4

הושגמנרדשמכ

הטב כיןמש ה תמ צוגיןמכןמה ופיומש מפדוטומה בחת.מבךבידמא מפדוטמ ציונוםמסיגמהפדוט,מ  רמההבנהו  רמההךדאהמ
ש ימי קי ימבןאנוןמה ו ירום.
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הנושא: הבנת הנקרא, לשון ומטה לשון
פרק ראשון: סיפור — "ממי למד אלכסנדר מוקדון חכמה?" — המשך

הפריט
ממדי	ההבנה/הנושא

	מתוך	תכנית	הלימודים	
	פרק	ג':	רכיבי	החינוך	הלשוני

פרק	ד':	הישגים	נדרשים סוג	הפריטהמטלה

ר וונימשכ אסנרדמנפדרמ   עמ4ת
קצוכמיחזדמ כדצי.מהיכמסופדמ

מ ויךצוימשחל	בו	שינוי.מ
 המ רךןאםמהיכמסופדמ הם?

	יישום,	הערכה	וביקורת:פןיחמ
הך כןמהשךדיןמבהסן עמך מהאןיב

ןה" מך 'מ48—תע,מכע—9ע,מע7—כ7

הושגמנרדשמ4

הושגמנרדשמכ
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הנושא: הבנת הנקרא, לשון ומטה לשון 
פרק שלישי: טקסט המידע — "תולדות הכסף"

הפריט
ממדי	ההבנה/הנושא

	מתוך	תכנית	הלימודים	
	פרק	ג':	רכיבי	החינוך	הלשוני

פרק	ד':	הישגים	נדרשים סוג	הפריטהמטלה

הסבודימ הימסחר	חליפין,מ פומכת
הקטךמשקדכןם.

	המשמעות	הגלויה	בטקסט:פןיח
ןה" מך 'מ4 -7 ,מע7-כ7כוןידמפדטומ ורךמה פידשוםמבטקסטמ

הושגמנרדשמ4

הושגמנרדשמעמ

בקטךמאןיבוםמחסדיניןמ7ת
ש מסחדמהח ופותמיריג כיןמ

 חסדיניןמהכ ה.מהש ו ימכןמ
הטב המ פומהקטך.

	המשמעות	הגלויה	בטקסט:פןיח
כוןידמפדטומ ורךמה פידשוםמבטקסט

הש ו ימא מכחרמ תמה שפטוםמ8ת
הבכוםמבךזדןמ ו המ ןיעמ

 חסתמה ו ום.

	לשון	ומטה	לשון:סגיד
זוהיומ בנהמ ו ה,מןחו ויןמיסוי ין

ןה" מך 'מ8כ-73

הושגמנרדשמ8

ס נימרקמ שפטמכחרמשבימ9ת
 ןכוםמ שבץמכןמה ו המ

זקוקים.מ

	הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:ד"במ
הבנןמ ו וםמיבוטיווםמבהסן עמך מ

האןיבמבטקסטמ
ןה" מך 'מ4 -7 ,מע7-כ7

הושגמנרדשמ4

הושגמנרדשמעמ

	הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:ד"ב המאןיבמכחדומה ו המלמשל?מ 
הבנןמקשדוםמ יגווםמשכונםמ פידשוםמ

בטקסט

 ריךמבבדזו מקבךימדווקאמכןמת 
הןודסמְּככ צךִומןש ים?

	הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:פןיח
הבנןמדךויניןמה שן ךוםמ תמהטקסט

 הימהיתרוןמש משוטןמהןש יםמ  
בכ צךיןמחןואיןמ ןאן?

	הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:ד"ב
הבנןמדךויניןמה שן ךוםמ תמהטקסט

בקטךמושמ ו וםמיבוטיווםמ3 
מה ןכדוםמזמן.מהךןוקימ

 ך ירמ8תמשלושמריג כיןמ הם.

	לשון	ומטה	לשון:פןיח
הבנןמה ש ךיןמש מ ו יןמהקושיד

ממ

מ

ןה" מך 'מ8כ-73

הושגמנרדשמ8

 הימהנישכמהמרכזימש מהקטךמ4 
אי י?

	הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:ד"ב
הבנןמדךויניןמה שן ךוםמ תמהטקסטממ

ןה" מך 'מ4 -7 ,מע3,מע7-כ7

הושגמנרדשמ4

הושגמנרדשמע

גםמהויםמושמו רוםמהניהגוםמע 
 הח וףמבונוהםמ רבקין,מבי וםמ

יחפצוםמשינוםמבשוטןמסחדמ
הח ופות.מ המרךןאםמך מאע?מ

נ קימכןמןשיבןאם.

	יישום,	הערכה	וביקורת:פןיח
וושיםמהנ  רמ תמהטקסטמבהקשדוםמ

כחדום

ן  ורוםמבאוןהמה'מרנימבקטך:מכ 
"ןי ריןמהאסף"מיהצוךימשןומ
איןדיןמניספיןמה ןכו יןמ י:

מ שוטיןמ סחדמשינין•
מ  כמאעמהוהמהרבדמ כזמיךרמ•

ו וני
ַּבֲחדימכןמהאיןדןמה ןכו המ

מבויןדמ רךןאם.
נ קימכןמבחודןאםמ פומהקטך.

	יישום,	הערכה	וביקורת:פןיח
הךדאןמ טדןימש מהטקסטמ
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הנושא: הבנת הנקרא, לשון ומטה לשון
פרק רביעי: הטקסט השימושי — "לשוט בגליל העליון"

הפריט
ממדי	ההבנה/הנושא

	מתוך	תכנית	הלימודים	
	פרק	ג':	רכיבי	החינוך	הלשוני

פרק	ד':	הישגים	נדרשים סוג	הפריטהמטלה

הש ו ימכןמה שפטמ פומרףמ7 
ה ורך.מ

	המשמעות	הגלויה	בטקסט:פןיח
כוןידמפדטומ ורךמה פידשוםמבטקסט

ןה" מך 'מ43-ע4,מע7-כ7

הושגמנרדשמ4

הושגמנרדשמעמ

  המהאיינהמבבוטיוממסלול	8 
אתגרי?

	הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:ד"ב
הבנןמ ו וםמיבוטיווםמבהסן עמך מ

האןיבמבטקסט

הש ו ימכןמהטב המ פומרףמ9 
ה ורך.

הבנת	המשמעות	הגלויה	בטקסט:מפןיח
כוןידמפדטומ ורךמה פידשוםמבטקסטמ

ברףמההידכיןמ ויצכוםמ ׁשַוִט,ממ3
בסךוףמ3,מאןיבמשחיבהמ צפיןמ
בסדטמהרדאהמ פנומהוצוכהמ

 ׁשַוִט.מהכם,מ רךןאם,מרדושהמזימ
 יצרקן?מנ קימכןמןשיבןאם.

	יישום,	הערכה	וביקורת:פןיחמ
הבךןמך רהמ ני קןמך מהאןיב

 פומהקטך,מ ןומושמ בצךמא מת3
הידכה:מלפנימהׁשַוִט,מבמהלךמ

הׁשַוִטמכימבסוףמהׁשַוִט?מ

הבנת	המשמעות	הגלויה	בטקסט:מסגיד
כוןידמפדטומ ורךמה פידשוםמבטקסטממ

הכםמה שפטוםמש פנואםמ 3
אןיבוםמאהוראות?מס נימ ורמא מ

כחרמ הםמכןמכימלא.

	לשון	ומטה	לשון:סגיד
זוהיומז נוםמיגיפוםמש מהפיך מישו ישמ

מןה" מך 'מ8כ—73ןקותמבהם

מהושגמנרדשמ8 ארומ הבותמכןמה ו המ33
ַהְרַּפְתָקאֹותמכפשדמ הוךזדמ

ב ו ית.מכוזימ ו המושמ חפשמ
ב ו ית?

	לשון	ומטה	לשון:ד"ב
חופישמ ו המב ו יתמ פומסרדמכ פבוןו,מ

חוצינומיפנו ומ

 פנואםמןוכידמהפךו יןמש מ34
א המ בקדוםמׁשֶבו ימבכןדמ

הׁשַוִט.מהכםמה בקדוםמפעלו	
לפי	ההוראותמשברףמה ורך?מ

ס נימכןמכימלא.

	יישום,	הערכה	וביקורת:סגיד
וושיםמהנ  רמ תמהטקסטמבהקשדוםמ

כחדוםמ

ןה" מך 'מ43-ע4,מע7-כ7

הושגמנרדשמ4

הושגמנרדשמעמ

ויסומהגוךמ כןדמבחירשמנוסתמע3
בשךהממ3:עת.מהכםמהווןםמ

   וצוםמ ימ הואנסמ כןד?מ
נ קימכןמןשיבןאםמ פומרףמ

ה ורך.

	יישום,	הערכה	וביקורת:פןיח
וושיםמהנ  רמ תמהטקסטמבהקשדוםמ

כחדום

 פנומהבוקידמבכןדמהׁשַוִטמשכ מכ3
ויסומבתמהכחן–ךשדהמכןמכחוימ
וךקבמבתמהח ש–ךשדהמכםמהיכמ
 יאתמ שיטמִכןימוחרמבסודה.מ

מוךקבמקדכמכןמרףמה ורך.
 המ רךןאםמךנהמ ימוךקב?

	הבנת	המשתמע	מתוך	הטקסט:פןיח
הבנןמדךויניןמה שן ךוםמ תמהטקסט

הש ו ימכןמה שפטמהשנומ37
בךזדןמפועל	מאותו	שורש.

	לשון	ומטה	לשון:פןיח
זוהיומז נוםמיגיפוםמש מהפיך מישו ישמ

ןקותמבהם

מןה" מך 'מ8כ—73

מהושגמנרדשמ8
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הנושא: הבעה בכתב
הפריט

ממדי	ההערכה
	מתוך	תכנית	הלימודים	

	פרק	ג':	רכיבי	החינוך	הלשוני
פרק	ד':	הישגים	נדרשים סוג	הפריטהמטלה

ר וונימשכ אסנרדמנפדרמ   עמ4תא
קצוכמיחזדמ  י רןי.מהיכמסופדמ

 ויךצוימשחל	בו	שינוי.מ המ
 רךןאםמהיכמסופדמ הם?

	מבנה	ולשון	בלבד	פןיחמ
)ברוקהמהי וסטון(

ןה" מך 'מע3,ממ4-ת4,מ78-77

הושגמנרדשמ מ

הושגמנרדשמ3

ברףמההידכיןמ ויצכוםמ ׁשַוִט,ממ3א
בסךוףמ3,מאןיבמשחיבהמ צפיןמ
בסדטמהרדאהמ פנומהוצוכהמ

 ׁשַוִט.מהכם,מ רךןאם,מרדושהמזימ
 יצרקן?מנ קימכןמןשיבןאם.

	מבנה	ולשון	בלבד	פןיחמ
)ברוקהמהי וסטון(

פרק שני: כתיבה
היצךמ אוןןאםמ בחידמבאחתמעת

 שןומהפךו יויןמהבכין:מ
טופיחמחצדמבון–הספד —מ

טופיחמהספדווה —מ

אןבימבכוזימפךו יןמןבחדי,מ
ינמקומכןמבחודןאםמארומ שאנךמ

כןמהחבדוםמ אוןהמ בחידמ
בכיןהמפךו ין.מ

תוכן,	מבנה	ולשוןמ—מך –פומפןיחמ
ה פדט

ןה" מך 'מע3,ממ4-ת4,מ78-77מ

הושגמנרדשמ מ

הושגמנרדשמ3
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פרק ב': הנחיות להעברת המבחן
מבחן  של  ההעברה  לקראת  מראש  להיערך  לבית–הספר  לסייע  שמטרתו  מידע  מכיל  זה  פרק 
המיצ"ב הפנימי. המידע מתייחס למועד העברת המבחן בכיתה, לשמירה על סודיות המבחנים, 
להתייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לאופן העברת המבחן בכיתה, להתאמות המבחן 
לצורכי בית–הספר ועוד. חשוב לקרוא פרק זה לפני העברת המבחן בבית–הספר ולהיערך 

בהתאם.

היערכות לקראת העברת המבחן ב.1 
מועד	העברת	המבחן:מ בחתמזהמ ויךרמ הךבדהמ קדכןמסיףמשנןמה ו ירוםמש מאוןהמה'.מושמ קווםמכןמ
ה בחתמבבון–הספדמביום	חמישי,	כב'	באייר	התשע"א,	26	במאי	2011מכימבטייחמש מךרמח ושהמו ומ

 ו ירוםמ  יךרמזהמ)בכושידמה נה (.מ

הוקףמ ך מ ה בחת,מ ך מ יךרמ הנבחניןמ באוןיןמ לתלמידים:מ י  ץמ הירוךמ דכשמ ן  ורוםמ 	הודעה	
מהחי דמהנא  מבימיך מהשו ישוםמשווךשימבןיצכיןוי,מיזכןמבהןכםמ הח טןמבון–הספדמ)הכםמהצויתמוו סד

 ן  ור,מהכםמהצויתמוןבטכמבןךירה,מהכםמןוש חמהירךהמ הידוםמיארי ה(.

	שמירה	על	הסודיות	של	שאלות	המבחן	בתוך	בית–הספר	ומחוצה	לו:מ י  ץמ הךבודמכןמה בחתמ א 
אוןיןמה'מבכיןימויםמיבכיןהמשךה.מהךבדהמש מה בחתמבאוןיןמ קבו יןמבהפדשומז תמך י המ גדיםמ
 "ר ופה"מש מהשכ ין.מניסףמך מאע,מ כחדמש ריבדמב בחתמשויךבדמבבןו–ספדמדבום,מושמ ש ידמאא מ
הכפשדמך מחוסוינםמש מה בחנוםמיך מחוסוינהמש מחיבדןמהנחויןמזימגםמ כחדמשה בחתמאבדמהןקוום.

התאמת	תוכן	המבחן	לצורכי	בית–הספר:מדכימסךוףמב.4.

נוסח	המבחן:מךדאהמזימךיסקןמבניסחמכחרמב ברמש מה בחת,משהיכמהניסחמשויךבדמ ן  ורום.מכםמושמ
חששמ הךןקיןמב בחת,מך מבון–הספדמ הוךדעמבהןכם,מ  ש מ ןגבדמכןמההשגחהמבאוןיןמכימ בחידמ

בא מפןדיתמכדגינומכחדמשוודכהמ נאית.

הןווחסיןמ אי  ןמ הבחונהמ ההוךדאיןמ ויםמ מיוחדים:מ צרכים	 בעלי	 תלמידים	 לבחינת	 היערכות	
 ן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרום.מקדוכהמיאןובהמהתמכבנומהוסירמש מהידכןמשפןמכם,מי אתמההוךדאיןמ
הובחניןמ ןנכומ כ ימ בון–הספדמ כשדמ ן  ורוםמ שבהםמ ב קדוםמ דקמ ד יינטוןמ ןהוהמ ה ויחרןמ
 יןכ ום,מאפומש פידטמ ה תמבסךוףמב. .מבהןכםמ אע,מואותמבון–הספדמ דכשמכ צךומבחונהמ ויחרוםמ
מ)  ש ,מחיבדיןמ יגר יןמ ן  ורוםמשושמ הםמקשוומדכווה(מיוורךמכןמהן  ורוםמך מכיריןמההןכ יןמ
ש כמ ההןכ יןמ כיריןמ יך מ ז ת(מ יהכדאןמ ה בחתמ ב ה עמ הפסקיןמ שקטה,מ אוןהמ )  ש ,מ שוקב ימ
וקב ימ)הקדכןמשכ יןמיוכימאןובןמןשיביןמהן  ורוםמך –ורומה ידה(.מבסךוףמב. מ פידטיןמקביציןמ

הן  ורוםמבך ומהצדאוםמה ויחרוםמיכיפתמההןווחסיןמכ והתמב וצ"במהפנו ו.

החזרת	המבחנים	לתלמידים:מכפשדמ החזודמ ן  ורוםמכןמ חבדיןמה בחתמאשביךווםמ כחדמ יךרמ
הךבדןמה בחתמ) טך ומש ודןמסירוין(.מ
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התייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ב.2 
המיצ"ב  במסגרת  מיוחדים  צרכים  בעלי  לתלמידים  האפשריות  בהתאמות  עוסק  הזה  הסעיף 
את  לבטא  שיוכלו  כדי  והוגנים,  נאותים  בתנאים  להיבחן  אלו  לתלמידים  לאפשר  יש  הפנימי2. 
המבחן.  על–ידי  המתבצעת  המדידה  באיכות  לפגוע  בלי  וזאת  במלואן,  הלימודיות  יכולותיהם 
במבחן בשפת אם, אחת המטרות היא לבדוק את שליטתם של התלמידים בהפקת משמעות 
שלא  מומלץ  ולכן  המדידה,  במהות  תפגע  הקראה  מסוג  התאמה  זה,  במקרה  כתוב.  מטקסט 
לאפשר הקראת שאלות ו/או כתיבת תשובות התלמידים על–ידי המורה. תלמידים בעלי 
צרכים מיוחדים יתמודדו כמיטב יכולתם עם פענוח טקסטים בעזרת הכלים העומדים לרשותם. 
עם זאת, בית–הספר יכול לשקול אם לאפשר להם התאמות אחרות, כגון היבחנות בכיתה שקטה, 

מתן הפסקות במהלך המבחן, הארכת זמן ומתן חוברת מבחן מוגדלת.

להלן	פירוט	אופן	ההתייחסות	לקבוצות	של	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים:

	תלמידים	הלומדים	בכיתות	של	החינוך	המיוחד:מה בחתמניךרמ בריקמכןמד ןמהש וטהמש מהן  ורוםממ
בחי דמה ו ירוםמך –פומןאנוןמה ו ירוםמהא  ון.מ אתמבון–הספדמואי מ כפשד,מך –פומשוקי מרךןי,מ
הןכ יןמבהןכםמ ןח"ומ)ןאנוןמחוניאוןמוחורנון(מש מא מן  ור.מךםמזכן,מברי המ  וצ"במהחוצינו,מכותמ

חיבהמ בחיתמכןמהן  ורוםמהכ ה.

תלמידים	עולים	חדשים	הנמצאים	פחות	משנה	אחת	בארץ	ותלמידים	בכיתות	אולפן	או	בכיתות	
קלט:מה בחתמניךרמ בריקמכןמד ןמהש וטהמבחי דמה ו ירוםמש מן  ורוםמהשי טוםמבשפןמה בחת.מ
ך מאת,מ בחתמזהמכונימ ןכוםמ כיא יסווןמהן  ורוםמהזכן.מךםמזכן,מבון–הספדמדשכומ שקי מכןמ
יך –פו בשפהמ ש וטןםמ ך –פומ ורןמ בןנכוםמ יןכ ום,מ הכ המ הן  ורוםמ כןמ מהכפשדיןמ בחיתמ

ואי ןםמ הבותמאה אהמטקסטמאןיב.

וובחנימ הכ המ הן  ורוםמ שנים:מ לשלוש	 אחת	 שנה	 בין	 בארץ	 הנמצאים	 חדשים	 עולים	 תלמידים	
באוןיןמהדגו יןמי  כמהןכ ין.מ

ן  ורומ וובחנימ אוצרמ ההח טהמ השילוב:מ מתכנית	 לתמיכה	 הזכאים	 רגילות	 בכיתות	 	תלמידים	
מהשו יבמב וצ"במהפנו ומנןינהמ שוקי מרךןימש מצייןמבון–הספד.מ כחדמשה בחתמ ביססמך מןאנון
ושמ זכן,מ ךםמ הכ ה.מ הן  ורוםמ ש מ ה  ורהמ שכונימ ןכוםמ הוקףמ ווןאתמ הא  ון,מ ה ו ירוםמ
צייןמ ך וןוהםמ אוןה.מ את,מ ךםמ ב בחתמ ךצםמהשןןפיןםמ ש מ יהחבדןוןמ הדגשוןמ בחשוביןמ מ האודמ
הדגשויןמ הקיגנוטובוין,מ בהןכםמ ואי יןוהםמ יזכןמ כיןם,מ אוצרמ בחיתמ צדועמ שקי מ בון–הספדמ
יהחבדןוין,מיבהןכםמ ןח"ומש מא מן  ור.מא ימאת,מבון–הספדמואי מ פטידמכיןםמ ח קוםמ סיו וםמ

ש מה בחתמכימ שכ יןמקשין,מכימ פצ מבךבידםמכןמה בחתמ א המ קטךום.

מ מב בחנומה וצ"במהחוצינומנוןנימןנכוםמכחורום,מך –פומה יגרדמבחיזדמ נא" מ"הידכיןמקבך"מסחו3)כ(מסךוףמ3-ת.4מ

מממבנישכמהןכ יןמ ן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרוםמב בחנוםמכדצווםמ)ה וצ"בו" כהמ ישגום"ו בחנומהח "ר(מ
ממבבןו–הספדמהוסירווםמיבחטוביןמהבונוום.
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נא  וםמ זימ בקביצהמ השילוב:מ מתכנית	 לתמיכה	 זכאים	 שאינם	 למידה	 לקויות	 בעלי	 תלמידים	
מן  ורוםמשכונםמזאכוםמ ן ואהמ ןאנוןמהשו יבמ)בותמשךבדימכבחיתמבורומגידםמחוצינומיבותמש כ(,מכעמ
ב ומ הדגו המ באוןהמ וובחנימ כ המ ן  ורוםמ יבאןובה.מ בקדוכהמ בךוקדמ קשוומ  ורה,מ ךםמ מ ן יררוםמ
הןכ יןמ ויחרין,מיושמ ךיררמכיןםמ ךניןמך משכ יןמדביןמאא מהכפשד.מב קדוםמשבהםמוך המהצידע,מ
ןשיביןמ אןובןמ כימ הקדכהמ וא  ימ ש כמ יב ברמ א פידטמ ךו מ כ המהןכ יןמ כפשדמ ןןמ ן  ורוםמ

הן  ורוםמך –ורומה ידה.

חיבדןמ בחתמ יגר ן.מ יוקב ימ הדגו המ באוןהמ וובחנימ כ המ ן  ורוםמ ראייה:מ קשיי	 בעלי	 	תלמידים	
ך מבון–הספדמ הוךדעמ דכשמ צו יםמהחיבדןמבהגר ה.מ
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הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה ב.3 
הנחיות  על–פי  המבחן  העברת  בכיתה.  המבחן  להעברת  כלליות  הנחיות  מוצגות  הזה  בסעיף 
אחידות תתרום להבטחת מהימנות המבחן, ותיתן לכל תלמיד הזדמנות שווה לבטא את ידיעותיו 

ואת מידת שליטתו בחומר הלימודים.

שעת	העברת	המבחן	ומשכו

•מ י  ץמ קווםמכןמה בחתמבשךיןמשבהתמהן  ורוםמךדנוום,מישכותמבסבובהמגיד וםמהך י וםמ הפדוךמ
 הם.מה וצ"במהחוצינומ ןקווםמבשךיןמהש ושוןמיהדבוךוןמש מויםמה ו ירום,מי י  ץמ הךבודמגםמ

כןמה בחתמהפנו ומבשךיןמהכ ה.

ןיאנתמ זהמ ז תמ הפסקות.מ שעמ ללא	 דקות	 	90 היכמ בש  יןימ ה יךבדמ ה יקצבמ  בחתמ הז תמ •מ
וזרקקימ ן  ורוםמ כםמ ה בחת.מ שכ יןמ א מ ך מ בנוניחיןמ ויא ימ השובמ שהן  ורוםמ אעמ
באפיףמ קצדה,מ ז תמ ןיספןמ כפשדמ ןןמ הםמ ה בחת,מ כןמ ארומ הש וםמ ניספיןמ רקיןמ  א המ
רקין.מ עתמ ך מ הךי המ ז תמ ןיספןמ ש כמ ןןמ בא מ קדה,מ י  ץמ בון–הספד.מ מ הח טןמ
כותמ זדזמכןמ ך מ שעמהז תמהךי רמ דשיןם,מכי םמ ושמ הירוךמ ן  ורוםמ  פנומהןח ןמה בחתמ

הן  ורוםמב ה עמה בחתמיכותמ אןיבמך מה יחמכןמ שעמהז תמהניןדמ סויםמה בחת.

ה בחתמ פנומ כןמ שסוו ימ הן  ורוםמ כםמ וקבךמ בון–הספדמ המוקצב:מ הזמן	 תום	 לפני	 המבחן	 סיום	
ןיםמהז תמה יקצבמוושכדימבאוןהמכימוצכימהחיצה.מדציומ ךיררמכןמהן  ורוםמהכ המ בריקמשיבמכןמ

ןשיביןוהם,מידקמ כחדמ אתמ  סידמכןמ חבדיןוהם.

השגחה	בכיתת	האם:מ י  ץמאומה ידהמ ךבדוןמוךבידמבותמהאוןיןמהנבחניןמבךןמה בחתמי כמוש שמ
 שגוחמבכףמכחןמ הת.מ צידעמההשגחהמבאוןהמ י  ץמ  ניןמ ידהמשאינומ   רמכןמה קציך.
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תפקידיו של המורה לעברית: 

מתן	הבהרות	לפני	התחלת	המבחן:	 פנומהןח ןמה בחתמו סידמה ידהמ ךבדוןמ פומשוקי מ 1.מ
רךןימהבהדיןמא  ויןמ ן  ורוםמבאוןיןמהנבחניןמבניגךמ ןיאנומה בחת.מ

הוכמ סווךמ הפנו ומ ה בחתמ ש מ ה טדיןמ כחןמ המבחן:מ בזמן	 התלמידים	 שאלות	 תיעוד	 2.מ
  ידהמ ךבדוןמ  פיןמכןמהורוךיןמש מהן  ורוםמיכןמהקשווםמש הם.מ פואע,מושמחשוביןמ
 ןוךירמהשכ יןמשהן  ורוםמשיכ וםמבז תמה בחת.מ י  ץמאומה ידהמ ךבדוןמוךבידמבז תמ
ה בחתמבאוןיןמהנבחניןמיודשיםמכןמהשכ יןמשהן  ורוםמשיכ ום.מך –פומהשכ יןמהכ המ
יך –פומןיצכיןמה בחתמויא מה ידהמ פןחמןיבניןמפרגיגויןמי הסוקמ סקניןמשושפוךימך מ

כיפתמההידכהמבאוןה.מ

תפקידיו של המורה המשגיח בשעת המבחן: 

1.מ פקחמך מה ה עמהןקותמש מה בחתמי ש ידמך מהסרדמיך מטיהדמהבחונה.

שכ יןמ ך מ כותמ השובמ ן  ורוםמ אומ שו ימ במ ךצ כו.מ בכיפתמ ךיברמ ן  ורמ שא מ 2.מ יירכמ
הךיסקיןמבןחיםמהןיאת,מ הקדוכמכןמשכ יןמה בחת,מכימ אייתמכןמהן  ורוםמ ןשיבהמ

הנאינה.

3.מ וצידמכייודןמךבירהמשקטהמינוניחה,מ  כמ חץמש מז ת,משןכפשדמ ן  ורוםמ בטכמכןמהורךמ
ש הםמבצידהמהטיבהמבויןד.

4.מ סווךמ ן  ורוםמבפןדיתמבךויןמטאנויןמ)רפיסמ כמבדיד,מחיבדןמפגי המיארי ה(,מכימבפןדיתמ
בךויןמכושויןמשאינן	קשורות	לתוכן	המבחןמ) ןתמכושידמ כאי מי שןיןמב ה עמה בחתמ

ך –פומ רונויןמבון–הספד,מטופי מבבךויןמחדוגיןמיאי'(.מ

5.מ ךיררמכןמהן  ורוםמ השובמך מא משכ יןמה בחת,מי בקשמ הםמ בריקמכןמןשיביןוהםמ
 פנומהגשןמה בחתמ  ידה.

6.מ ןךרמכןמהשכ יןמשהן  ורוםמשיכ וםמב ה עמה בחתמ)כםמה ידהמ ךבדוןמכונימנ צכמ
באוןה(.מדכימסךוףמ“ןפקורוימש מה ידהמ ךבדון"מש ךו .

כחןמ שכ יןמ א מ ך מ ןשיבהמ ה יקצהמ א מ הנקיריןמ כןמ ספדמ ה יחמ ך מ כפשדמ אןיבמ 	.7
ה בחת.

תלמידים	הזכאים	לתנאי	מבחן	מותאמים:מן  ורוםמכ ימוקב ימכןמהןנכוםמה פידטוםמבסךוףמב. מ
ש ךו מ)  ש ,מחיבדיןמ בחתמ יגר יןמיהובחניןמבאוןהמשקטה(.



חוברת הנחיות 1515 — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ה', התשע"א )חינוך מוכר שאינו רשמי(24

הנחיות לתלמידים לפני חלוקת המבחן:

ושמ הסבודמ ן  ורוםמכןמ טדןמה בחת. 	.1

ושמ צוותמא המז תמךי רמ דשיןם. 	.2

פןיחין.מ י שכ יןמ סגידיןמ דב–בדדה,מ שכ יןמ שה בחתמ ידאבמ שכ יןמ סיגמ ושמ צוותמ 	.3
בשכ יןמ כיןה.מ הן  ורוםמ ס תמ יך מ כחןמ נאינהמ ןשיבהמ ושמ דב–בדדהמ בשכ יןמ סיגמ
כןמ ושמ אןיבמ הפןיחיןמ בשכ יןמ הנאינין.מ הןשיביןמ כןמ כימ אןיבמ ושמ ס תמ הסגידיןמ

הןשיבהמב קיםמה ויךרמ אע.

ושמ הסבודמ ן  ורוםמ המוהוהמך והםמ ךשיןמכםמוסוו ימכןמה בחתמ פנומהז ת. 4.מ

ושמ השכ ין.מ א מ ך מ י השובמ ה דבוןמ בדצוניןמ ושמ בקשמ הן  ורוםמ הןווחסמ  בחתמ 	.5
 הצוךמ הםמ נסיןמי השובמך מא משכ ה,מגםמכםמנר המ הםמשכונםמוירךוםמכןמהןשיבהמכימ

שכונםמבטיחוםמשןשיבןםמנאינה.

כאו ה,מ )וצוכהמ שודיןום,מ ה בחתמ בשךןמ ההןנהגיןמ ניה ומ כןמ ושמ הסבודמ ן  ורוםמ 	.6
שכו ןמשכ יןמיאי'(.

הנחיות	לתלמידים	לאחר	חלוקת	המבחנים:מכםמהיח טמ שניןמכןמןיאתמה בחתמי כמ א י מבימכןמ
הטקסטמהשו ישומ)דכימסךוףמב.4מש ה ת(,מושמ הבהודמ ן  ורוםמך מכו ימשכ יןמך והםמ השובמיך מ
כו ימ כ.מושמ הבהודמאומהשכ יןמה ביט יןמ כמווא  ימבחושיבמהצוית.מ י  ץמ אןיבמפדטוםמכ המך מ

ה יח.



25 חוברת הנחיות 1515 — מיצ"ב פנימי בעברית לכיתה ה', התשע"א )חינוך מוכר שאינו רשמי(

התאמות לצורכי בית–הספר בתוכן המבחן       ב.4 
ובאופן העברתו

ה וצ"במהפנו ומהיכמ בחתמפנוםמבון–ספדו,מיכחרמהוןדיניןמהניבךוםמ אעמהיכמשנוןתמ הןכו ימ צידאומ
בון–הספדמ)זכןמבנוגירמ  וצ"במהחוצינומשבימהךבדהמיברוקהמסטנרדטויןמהתמהאדחוין(.

דציומ הךבודםמ י אתמ רךן,מ ןחיםמ בא מ ה ו ירוםמ בה ו המ ןאנויןמ נבנוםמ ה וצ"במ ךקדינון,מ בחנומ
 ן  ורוםמב ןאינןםמה  כה.מךםמזכן,מקוו ןמשיניןמבותמבןו–הספדמבןה ואומההידכה–  ורה,מי בחתמ
ה וצ"ב,מבש מהויןימסטנרדטומיכחור,מ ךןוםמכונימנ צכמבה ו המ  כהמךםמההידכהמיה  ורהמבאוןהמ

 סיו ן.

 פואע,מבון–הספדמדשכו,מ פומשוקי מרךןי,מ הךבודמכןמ בחתמה וצ"במהפנו ומיוכימ הךדועמכיןימברדאוםמ
שיניןמ כ המה יפוךיןמבהנחוין.מא י ד,מקוו ןמכפשדיןמ ךדיעמהןכ יןמב בחתמאעמשןיצכיןוימויא ימ
 סווךמ בון–הספדמבןה ואומקב ןמהח טיןמבניגךמ ןאניתמההידכהמיה  ורהמבנישכומה ו ירמהנברקום,מ

יבניגךמ הןפןחיןםמש מ י רוםמבך ומואי יןמשינין.

העברה	לא	סטנדרטית	של	המיצ"ב	הפנימי	לא	תאפשר	לערוך	השוואה	 ךםמזכן,מחשיבמ זאידמאומ
תקפה	להישגי	קבוצות	ההשוואה	הארציות.

להלן	כמה	אפשרויות	להגמשת	השימוש	במיצ"ב	הפנימי:
התאמת	תוכן	המבחן	לנלמד	בכיתה:מ כחדמשה בחתמאי  מש ישהמטקסטום,מב קדהמהצידעמכפשדמ 1.מ
 בחיתמכןמהן  ורוםמבשנומטקסטוםמב בר.מב קדהמאזה,מ י  ץמ ייןדמך מהטקסטמהשו ישו,מי כמ

ך מהסופידמכימך מטקסטמה ורך.

התאמות	בהעברת	המבחן	בכיתה: 2.מ

משך	הבחינהמ—מבון–הספדמואי מ הח וטמכםמ הכדועמכןמ שעמהבחונהמכימ קצדימבהןכםמ •מ
 שוניווםמשךדעמב בחתמכימך מוסירמשוקי וםמכחדום.

העברת	המבחן	בכמה	מקטעיםמ—מכפשדמ בחיתמכןמהן  ורוםמך מא מטקסטמבנפדרמב יךרוםמ •מ
שווקבךימך –ורומבון–הספד.מ

שינוי	בהליך	הבדיקהמ—מדכימסךוףמג.3. 3.מ
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פרק ג':  הנחיות לבדיקת המבחן
פרק זה כולל מידע שיסייע לצוות בית–הספר בבדיקת המבחן ובציינונו. הפרק מציג את המחוון 
ואת ההנחיות לשימוש בו וגם הנחיות הנוגעות לחישוב הציונים על–ידי שימוש בכלי עזר שונים. 
כמו כן, מוצגות בפרק הצעות לחישוב הציונים בהתאם לצורכי בית–הספר ומוצגים הסברים על 

ההשוואה בין הנתונים של בית–הספר ובין הנתונים של כלל בתי–הספר דוברי העברית. 

המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת   ג.1 
המבחנים

הפדוטמ סיגמ כןמ ה חייתמ צוותמ הכפשד.מ אא מ נךשהמ כ ץמ פןחמ חייתמ פידטמ ה ידום,מ מ ניחויןמ
)דב–בדדהופןיחוסגיד(,מכןמהןשיבהמהנאינהמ א מפדוט,מ דביןמןוכידמש מד יןמהבוציךמהכפשדוין,מ

יכןמטייחמהךדאוםמ ןשיבה.

שימו	לב,	

בך ירהמשאיןדןהמ"כפשדיויןמהצוית",מהךדאוםמכימטייחמהךדאוםמ ןווחסוםמ כפשדיויןמהנוקירמ •מ
)כיןתמכפשדיויןמ יפוךיןמגםמברףמדואיזמהצוינום(.מכם,מ  ש ,מאןיבמאומהנוקירמהיכמ2-0,מהן  ורמ
ואי מ קב מכפסמנקירין,מנקירהמכחןמכימ מנקירין.מכםמאןיבמ2,0,מהן  ורמואי מ קב מכפסמנקיריןמ

כימ מנקירין,מ  כמנוקירמבונוום.

ושמ ןןמנוקירמ א משכ המבנפדר. •מ

בכל	שאלות	המבחןמכםמהן  ורמ כמאןבמןשיבהמכימ כמסו תמןשיבה,מושמ ןןמ ימצויתממ. •מ

ובפריטים	הסגוריםמושמ הךדועמכןמהןשיבהמ פומההנחויןמ )בנווןמןשיבה(מ בפריטים	הפתוחיםמ •מ
ה פידטיןמב חיית.	בפריטים	הפתוחיםמכםמהן  ורמאןבמויןדמ  ספדמהןשיביןמהנרדשמווברקימ

דקמכ המהנרדשין,מ פומסרדמאןובןת.
כותמ הידורמנקיריןמך משגוכיןמאןובמכימך מנוסיחמשגיומכ כמב שו יןמש מהבךהמבאןב. מ

בפריטים	מסוג	רב–בררהמ)ד"ב(מכםמהן  ורמסו תמויןדמ ןשיבהמכחן,מושמ ןןמ ימצויתממ. •מ
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מחוון למבחן בעברית לכיתה ה' )נוסח ג'(, מיצ"ב פנימי, התשע"א

המשך	בעמוד	הבא

 חייתמ  בחתמע7מבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	ג',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור

 2

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע
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בס"ד

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידוד
לקידוד

פרק	ראשון:	הסיפור	—	"ממי	למד	אלכסנדר	מוקדון	חכמה?"

פןיח1

המשמעות	
הגלויה

2	=	ןשיבהמה ןווחסןמ אעמשכ אסנרדמ יקריתמהגוךמ  רונןמקצוכמארומ האודו
   ירו בריקו דכיןמכןמחא ןימש מ  עמקצוכ,מ

 ריג ה:מ

ארומ דכיןמכןמהחא המשפדס המכןמ  עמקצוכ.מ —מ

ןשיבהמה ןווחסןמ אעמשכ אסנרדמ יקריתמהגוךמ  רונןמקצוכמארומ בריקמ 	=	1
בזאיןמ המהןפדסםמ  עמקצוכ,מ  כמצויתמחא ןימש מ  עמקצוכ,

 ריג ה:מ

ארומ בריקמ ריךמהןפדסםמ  עמקצוכ.מ —מ

0	=	א מןשיבהמכחדן,
 ריג ה:

ארומ פגישמכןמ  עמקצוכ.מ —מ

מ— 

ד"ב2

יישום,	
הערכה	
וביקורת

2	=	ןשיבהמנאינה:מ) (מ הצוגמ ומהוהמכ אסנרדמ יקרית.

0	=מא מןשיבהמכחדן.

מ, 

ד"ב3

הבנת	
המשתמע

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)3(מגםמה יאדמיגםמהקינהמטךנימשה ט יתמכונימשוועמ הם.

0	=מא מןשיבהמכחדן.

מ, 

ד"ב4

המשמעות	
הגלויהמ

ןשיבהמנאינה:מ)4(מ זיגמהצךודמ 	=	1

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ,ת

פןיח5

לשון	ומטה	
לשוןמ

ןשיבהמהאי  ןמשלושמהש  יןמנאינין: 	=	1

ה סךיןמש יו סךיןמש י ת.מ

הךישדמש עוךישדמש ע  .מ

ה רונהמש אםו רונהמש אם 3.מ

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ,ת
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המשך	בעמוד	הבא

 חייתמ  בחתמע7מבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	ג',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור

 3

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע
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בס"ד

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידוד
לקידוד

פןיח6

הבנת	
המשתמע

2	=	ןשיבהמה צוונןמאומהרונוםמש מ  עמקצוכמצירקוםוהיגנוםורונומכ ןו
ושדוםוחא וםמיאר'מ ךי ןמהרונוםמש מכ אסנרדמ יקרית,משהםמרונוםמ כמ

ושדוםו כמצירקוםוניבךוםמ כהבהמ אסףמי זהב,מ
 ריג ה:

הרונוםמש מ  עמקצוכמהםמצירקוםמיחא וםמיהרונוםמש מכ אסנרדמ —מ
 יקריתמ דכוםמשהיכמדשךמיחשיבמ ימדקמאסףמיזהב.

כצ מ יקריתמרנוםמבשבו מהאסףמי כמבשבו מהצרק.מ —מ

ןשיבהמה צוגהמכןמההבר מבותמהרונוםמבכ צךיןמחזדהמך מפסקומרותמ ןיעמ 	=	1
הסופיד,
 ריג ה:

ברותמש מ  עמקצוכמנקבךמשה ט יתמוו סדמ זיגמהצךוד,מיברותמש מ —מ
כ אסנרדמ יקריתמנקבךמשושמ הדיגמכןמהכנשוםמי  סידמכןמה ט יתמ

   ע.

ש  עמקצוכמהצוךמפןדיתמששנוהםמוהוימשבךומדציתמ פסקמהרותמיכצ מ —מ
כ אסנרדמהדגימכןמשנוהם.מ

0	=	א מןשיבהמכחדןמ דבין:

ןשיבהמה צוונןמהבר משכונימד יינטו, כ.מ
 ריג ה:מ

—מ  עמקצוכמפסקמרותמטיבמ שנוהםמיכ אסנרדמ יקריתמפסקמ דךןם.מ

הרונוםמש מ  עמקצוכמהוימויןדמק וםמיש מכ אסנרדמ יקריתמויןדמ —מ
קשום.מ

ןשיבהמה כפוונןמנאיתמ)ך –פומה פידטמבןשיבהמה  כה(מכןמהרונוםמ ב.מ
ש מכחרמה  אוםמב בר,

 ריג ה:מ

הרונוםמש מ  עמקצוכמנךשוםמבחא ה,מי כמך –ורומהדוגה.מ —מ

מ— 

ד"במ7

הבנת	
המשתמע

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)3(מ היאוחמ כ אסנרדמשהזהבמכונימךינהמך מא מהצדאום.

0	=מא מןשיבהמכחדן.

מ, 
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המשך	בעמוד	הבא

 חייתמ  בחתמע7מבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	ג',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור

 4

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע
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בס"ד

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידוד
לקידוד

פןיח8

יישום,	
הערכה	
וביקורתמ

ןשיבהמהאי  ןמכןמבחודןימש מהן  ורמבניגךמ פשדמשןוקןימש מכ אסנרד,מ 	=	2
ב וייומנו יקמד יינטומהןי עמבבחודהמזי,

 ריג ה:מ

השןוקהמ בטכןמהסכמהמאומכ אסנרדמהבותמכןמרבדומ  עמקצוכמ —מ
שהזהבמהיכמ כמהאומחשיבמבךי ם.מ

השןוקהמ בטכןמהסכמהמאומהיכמהבותמש  עמקצוכמצירק.מ —מ

השןוקהמ בטכןמבושהמאומכ אסנרדמהןבוושמך משחשבמשהזהבמהיכמ —מ
הרבדמהחשיבמבויןדמ כרם.מ

השןוקהמ בטכןמבושהמבג  משכ אסנרדמהדגושמש  עמקצוכמנוצחמכיןי.מ —מ

השןוקהמ בטכןמבושהמאומהיכמהןבוושמברונוי. —מ

בישהמבג  מכועמשהיכמהןנהג.מ —מ

כ אסנרדמכעסמך מךצ ימך משהוהמ יאתמ הדיגמ  ךתמאסףמיזהב. —מ

כ אסנרדמכעסמך מ  עמקצוכמשהךזמ הטוףמ ימ יסד. —מ

הערה:מכםמבןשיבהמ כמנבחדהמשיםמכפשדין,מכעמהנו יקמנאיתמי שן ךןמ מ
  נימהבחודה,מהןשיבהמןוחשבמנאינה.

א מןשיבהמכחדןמ דבין:מ 	=	0

ןשיבהמ  כמנו יק. כ.מ

ןשיבהמהאי  ןמנו יקמר , ב.מ
 ריג ה:מ

הסא ה,מאומהיכמהסאוםמךםמ  עמקצוכ.מ —מ

בישה,מאומהיכמחישבמך מחא ןימש מ  עמקצוכ.מ —מ

מ, 

ד"ב9

הבנת	
המשתמע

ןשיבהמנאינה:מ) (מ כ אסנרדמי בנומכדצי 	=	2

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ, 
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המשך	בעמוד	הבא

 חייתמ  בחתמע7מבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	ג',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע
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בס"ד

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידוד
לקידוד

סגידמ10

לשון	ומטה	
לשוןמ

ןשיבהמהאי  ןמחמשמהש  יןמנאינין: 	=	2
. ת.מ
?  .מ
. 3.מ
! 4.מ
! ע.מ

ןשיבהמהאי  ןמארבעמכימשלושמהש  יןמנאינין.מ 	=	1

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ— 

פןיחמ11

יישום,	
הערכה	
וביקורתמ

ןשיבהמהאי  ןמבחודהמש מןאינהמכחןמיןוכידמש ממעשהמכחרמבסופידמ 	=	2
ה רגוםמכיןהמנאית,מא י דמהיכמד יינטוו ןכוםו ש שמ המריג המטיבה,מ

 ריג ה:

התכונה:	חא ה ת.מ

נןתמ הםמ זהמ זה,מיכןמה ט יתמ י בןמ הונשכמ המעשה:מהיכמהצוךמ בתמ  .מ
א ןנה.מ

התכונה:	כי ץמ ב ת.מ

המעשה:מהיכמנןתמ כ אסנרדמ יקריתמהדךבמ כאי מךיפיןמ זהבמיבשדמ  .מ
 זהב.מ

א מןשיבהמכחדןמ דבין: 	=	0

ןשיבהמהאי  ןמבחודהמש מןאינהמ  כמןוכידמ ךשהמ רגום. כ.מ

ןשיבהמהאי  ןמבחודהמש מןאינהמב וייומ ךשהמשכונימ ןכוםמ בחודה,מ ב.מ
 ריג ה:מ

התכונה:מחא ה ת.מ

המעשה:מש  עמקצוכמהבוכמ ימכיא מ זהב.מ  .מ

מ, 

פןיחמ12

לשון	ומטה	
לשוןמ

ןשיבהמהאי  ןמשלושמהש  יןמנאינין: 	=	2

וצכי ת.מ

רידש  .מ

הז ותוזו ת 3.מ

ןשיבהמהאי  ןמשתימהש  יןמנאינין.מ 	=	1

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ— 
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המשך	בעמוד	הבא

 חייתמ  בחתמע7מבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	ג',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור
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בס"ד

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידוד
לקידוד

פןיח13

הבנת	
המשתמעמ

ןשיבהמה ןווחסןמ אעמשכ אסנרדמיבנומכדצימכונםמניהגוםמבצרקובוישדו 	=	2
נאינוםמ הדיגמךבידמאסף,

 ריג ה:

—מ שיםמשכ אסנרדמחפץמבזהבמי יאתמ הדיגמ  ךני.

א מןשיבהמכחדן,מ דביןמצוטיטמ רבדוימש מ  עמקצוכ.מ 	=	0

מ, 
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המשך	בעמוד	הבא

 חייתמ  בחתמע7מבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	ג',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור

 7

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע
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בס"ד

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידוד
לקידוד

הערה:	שאלה	14	נבדקת	פעמיים	—	פעם	בהבנת	הנקרא	)התוכן(	
ופעם	בהבעה	בכתב	)המבנה	והלשון(	)14כ(

פןיח14

יישום,	
הערכה	
וביקורת

ןשיבהמה ןווחסןמלשינוימשח מבכ אסנרדמ יקרית.מהשוניומואי מ הןבטכמ 	=	2
בוחסימ אסףמי זהבמכימבדצינימ נהיגמבוישדו שפיטמבצרק,

 ריג ה:

כ אסנרדמסופדמ ויךצוימשהןכייהמיהאבירמהםמ כמהאומחשיבום. —מ

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ, 

פןיח14כ

הבעה	
בכתב

הןיאתמנברקמבשכ המ4ת.
בדיקה	הוליסטית	של	איכות	הכתיבה	בלבד

כואיןמאןובהמ וטבון 	=	5

כואיןמאןובהמבונינון 	=	3

כואיןמאןובהמנ יאה 	=	1

ןשיבהמקצדהמש מש יש—כדבךמ ו ום,משכו–כפשדמ הךדועמכיןה. 	=	0
או:

ןשיבהמשבה	האןובהמ שיבשןמ כיר.
או:

הךןקהמגידפןמ תמהקטך.

כדי	לקבוע	את	איכות	הכתיבה	יש	להתייחס	לרכיבים	הבאים:

 בנהמהןשיבה;מ בנהמה שפטום;מהדצףמבותמה שפטום;מ ו יןמהקושיד;מ ש במ
ה שית;מסו נומהפוסיקמ)שו ישמןקנומבסו נומהפוסיק,מ  כמהקפרהמך מהפוסיקמ

בכ צךמ שפט(;מהאןוב;מכידעמהטקסט.

הערה:	כואיןמהאןובהמנברקןמ  כמזוקהמ כואיןמהןיאת.

מ,ת,3,ע
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע
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בס"ד

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידוד
לקידוד

פרק	שני:	הבעה	בכתב	—	בחירה	בפעילות	והנמקתה

הבעה15
בכתב

המשימה	בהבעה	בכתב	נבדקת	לפי	הקטגוריות	של	תוכן,	של	מבנה	ושל	לשון.

אןובןמ שפטמכחרמב ברואןובןמטקסטמש כמבסיגהמהנרדשןמ)אגיתמסופידמ 0	=מ
כימרוייח(ואןובןמטקסטמש כמבנישכמהנרדש.מ

תוכן א.	

פןיח
תוכן

מהצגת	הבחירה 1

1מ=מהצגןמהבחודהמבצידהמ פידשן,
 ריג ה:

כנומחישבןמשךרוףמ טפחמכןמהחצד. —מ

—מ ןכוםמ ומ טפחמכןמשנוהם.

0	=מכותמהצגןמבחודהמא  .

מ,ת

פןיח
תוכן

ביסוס	הבחירה	באמצעות	הנמקה	ושכנוע 2מ

הנ קהמד יינטוןמי פיןחןמ)נו יקמכחרמ פידטמכימא המנו יקום(.מ 	=	8
הנו יקוםמואי וםמ ךסיקמבןיך ןמ בון–הספד,מבהנכהמכושון,מ

בןדי המ גובישמהחבדןומכימבקשדמךםמבון–הספד.מ
הטקסטמואי מ א י מהןווחסיןמ פךו יןמהשנווהמש כמנבחדה.

5	=מהנ קהמ כמ פיןחן.משו ישמבנו יקוםמד יינטווםמכעמ כמ פידטוםמ
) פחיןמנו יקמכחרמד יינטומשכונימ פיןח(.מ

2	=מהנ קהמר ה,מ  ש :משו ישמבריג כיןמהךי ריןמבפנומךצ ת,מ  כמ
צויתמ פידשמאוצרמהתמ בססיןמכןמהבחודה.מ

כותמהנ קהמא  .מ 0	=מ

מ, ,ע,8

מבנה ב.	

פןיח
מבנה

מסגרת	הכתיבה:	כתיבת	שכנוע	 1מ

1	=	טקסטמשאניךמהפינהמכ מהחבדוםמבאוןה.

0	=מטקסטמשכונימטקסטמשאניך.

מ,ת

פןיח
מבנה

מלכידות	וקישוריות 2

הטקסטמ אורמי קישד:מהדךויניןמ כידגנוםמב בנוםמ יגוום.מ 	=	3
ושמקשדמבותמ שפטוםמיבותמפסקכיןמבכ צךיןמקשדוםמ יגווםמ ןכו ום.

2	=מהטקסטמ אורמי קישדמח קון,מכי:מ אורמח קון.

0	=מהטקסטמכונימ אורמיכונימ קישד.

מ, ,3
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המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע
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בס"ד

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידוד
לקידוד

לשון ג.	

פןיח
לשון

אוצר	מילים	ומשלב	לשון	 1מ

כיצדמ ו וםמךשודמי גייתו ש במ שיתמההי םמאןובהמ)י כמרוביד(ו 	=	2
שו ישמב שיתמשאניךמ)בכ צךוםמשניךרימ שאנךמא ימ ו יןמבקשה,מ

בוטיווםמבשפהמגביההמיפןג ום(.מ

כיצדמ ו וםמשכונימ גייתוווןאנימשובישוםמ ךטוםמ)כחרמכימשנוום(מ 1	=מ
ב ש במיבןקוניןוכותמשו ישמב שיתמשאניך.מ

כיצדמ ו וםמר מ כירושפהמשגיוהו ש במהדייחמברובידמוים–וי ו.מ 0	=מ

מ— 

פןיח
לשון

מורפולוגיה	ותחביר 2מ

1	=מ בנהמןקנומש מ ו וםמיש מ שפטום.מהןכ המב ות,מב ספדמיבווריך.

שגוכיןמדביןמב בנהמה שפטמיבהןכםמהרקריקו. 0	=מ

מ,ת

פןיח
לשון

פיסוק 3מ

2	=משו ישמןקנומבסו נומהפוסיקמ)  כמהקפרהמך מפסוקמבכ צךמ שפט(.

שו ישמח קומבסו נומפוסיקמ ןכו ום.מממ 1	=מ

0	=מחסדוםמסו נומפוסיקמבסיפומ שפטוםמיבסיפומפסקכיןושו ישמ
בסו נומפוסיקמשגיווםמ) דביןמשו ישמבסו נומפוסיקמךירפום(.

מ— 

פןיח
לשון

כתיבמ 4מ

2	=	אןובמנאיתמ)  כמהןווחסיןמ א  ומהאןובמחסדמהנוקיר(.

1	=מךרמשלושמשגוכיןמאןוב.

0	=מארבעמשגוכיןמאןובמיויןד.
ממ הערה:מכותמ הידורמנקיריןמך משגוכןמאןובמאחתמכימך משגוכןמ 	

אןובמחיזדן.מ

מ— 
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע
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בס"ד

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידוד
לקידוד

פרק	שלישי:	טקסט	מידע	—	"תולדות	הכסף"

פןיח16

המשמעות	
הגלויה

ןשיבהמה צוונןמבהא  המהח פןמסחידהמכחןמבסחידהמכחדן. 2	=מ

ןשיבהמשכותמבהמהא  המיהוכמאי  ןמריג המקינקדטוןמש מסחדמח ופות.מ 	=	1

א מןשיבהמכחדן. 0	=מ

מ— 

פןיח17

המשמעות	
הגלויה

ןשיבהמהאי  ןמכןמהריג ה: 	=	1 א.	
 כרםמכחרמהוימארומוות,מיהיכמדצהמ הח ופםמבשקמש מסיאד,מכב מהכרםמ

בך משקמהסיאדמ כמהוהמ ךינוותמבוות.

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ,ת

פןיח

המשמעות	
הגלויה

ןשיבהמהאי  ןמכןמהריג ה: 	=	1 ב.	
 כרםמכחרמהווןהמפדהמ  אודה,מיהיכמהוהמ ךינוותמבןפיחום,מכב מהיכמ

 כמורךמא המןפיחוםמהפדהמשייה.

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ,ת

פןיח

המשמעות	
הגלויה

ןשיבהמהאי  ןמכןמהחוסדית: 	=	1 ג.	
הוימסחידיןמש כמהווןהמכפשדיןמ ח קמכיןתמ ח קום.

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ,ת

סגיד18

לשון	ומטה	
לשוןמ

ןשיבהמהאי  ןמשלושמהש  יןמנאינין: 	=	1

ן ידןתמ ת.מ

ן ידןי  .מ

ן ידןם 3.מ

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ,ת

ד"במ19

הבנת	
המשתמע

3	=	ןשיבהמנאינה:מ)3(מכנחנימזקיקוםמ ךזדהמבהאנןמה סובה.

0	=מא מןשיבהמכחדן.

מ,3

ד"במ20

הבנת	
המשתמע

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)3(מריג ה

0	=מא מןשיבהמכחדן.

מ, 

פןיח21

הבנת	
המשתמע

ןשיבהמה ןווחסןמ אעמשןודסמהיכמ צדעמה ציווהנפיץמבבדזו .מ 	=	3

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ,3
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המשך	בעמוד	הבא

 חייתמ  בחתמע7מבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	ג',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור

 11

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע
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בס"ד

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידוד
לקידוד

ד"במ22

הבנת	
המשתמע

2	=	ןשיבהמנאינה:מ) (משוטהמזימֵהק המך מכנשוםמ  קי יןמשינוםמבךי םמ סחידממ
זהמךםמזה. מ

0	=מא מןשיבהמכחדן.

מ, 

פןיח23

לשון	ומטה	
לשוןמ

ןשיבהמהאי  ןמשלושהמבוטיוומז תמ בותמכ ה:מ 	=	1
בו וני •מ

ּבִדביןמהו וםוהו וםוו ום •מ

•מ כיחדמויןד

אוים •מ

בךן •מ

א מןשיבהמכחדן,מ דביןמןשיבהמהאי  ןמשנימבוטיוומז תמ בותמהנ" מכימ 	=	0
פחין.

מ,ת

ד"במ24

הבנת	
המשתמע

3	=	ןשיבהמנאינה:מ) (מהןפןחיןמכ צךֵומהןש ים

0	=מא מןשיבהמכחדן.

מ,3
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המשך	בעמוד	הבא

 חייתמ  בחתמע7מבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	ג',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע
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בס"ד

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידוד
לקידוד

פןיח25

יישום,	
הערכה	
וביקורת

2	=	ןשיבהמה צוגהמכןמרךןימש מהן  ורמב וייומנו יקמד יינטומהןי עמברךה,מ
 ריג ה:מ

השו ישמהויםמבסחדמח ופותמהיכמטיבמינאיתמאומהיכמ כפשדמ ו רוםמ —מ
 השוגמחפצוםמשינוםמשהםמ ךינוונוםמבהם,מגםמכםמכותמ הםמאסף.

השו ישמהויםמבסחדמח ופותמהיכמטיבמ שיםמשהיכמןידםמ סבובה:מ —מ
 ח ופוםמחפץמושתמב קיםמ זדיקמכיןי.מ

השו ישמהויםמבסחדמח ופותמכונימטיבמ אוייתמשכו–כפשדמ רךןמכןמ —מ
הךדעמה ריוקמש מהרבדוםמש ח ופום,מין ורמ ושהימ פסור.מ

השו ישמהויםמבסחדמח ופותמכונימטיבמ אוייתמשו רוםמכונםמצדואוםמ —מ
 הח וףמבונוהםמ רבקין:מההח פיןמויצדיןמ דוביןמייואיחום.מ

כנומחישבמשזהמבסרדמכםמהו רמ ךינוותמ הח וףמברדעמזימי כמבאסףמ —מ
כ וןומ(הנימוק חבוי: כי אין צורך בכסף אמיתי).

א מןשיבהמכחדן, 	=	0
 ריג ה:מ

—מ רךןומטיבמ השן שמבסחדמח ופותמאומאעמ י רוםמכועמהוהמפךם.מ

מ, 

פןיח26

יישום,	
הערכה	
וביקורת

2	=	ןשיבהמהאי  ןמבחודהמבאיןדןמכחןמב וייומנו יקמהקישדמב פידשמבותמ
האיןדןמשנבחדהמ בותמהאןיבמבקטך,

 ריג ה:מ

שוטיןמ סחדמשיניןמאומושמה יתמשוטיןמ פומ המשקדכנימבקטך.מ —מ

האיןדןמ" כמאעמהוהמהרבדמ כזמיךרמו וני"מהוכמהאיןדןמה ןכו המ —מ
 קטךמ אוייתמשפךםמ כמשו  ימבאסף.מ

בחדןומבשוטיןמ סחדמשיניןמאומא מהז תמשוטיןמה סחדמהוימשיניןמ— —מ
פךםמבח ופות,מפךםמב טבךיןמיפךםמבאדטוסמכשדכו.מ

א מןשיבהמכחדן, 	=	0
 ריג ה:מ

—מ רךןומהאיןדןמהדכשינהמהאומטיבהמאומהוכמקצדה,מ שאנךןמיניןנןמ
חשקמ קדיכמכןמהקטך.מ

—מ רךןומהאיןדןמהשנווהמ ןכו המאומ ריבדמבהמך מ המשהוהמפךםמי כמ
 המשקידהמהוים.מ

מ, 
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 חייתמ  בחתמע7מבעבריתמ אוןהמה',	נוסח	ג',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	שיפור

 13

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
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בס"ד

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידוד
לקידוד

	פרק	רביעי:	טקסט	שימושי	-	"לשּוט	בגליל	העליון"

פןיחמ27

המשמעות	
הגלויה

ןשיבהמהאי  ןמשתימהש  יןמ פומרףמה ורך:מ 	=	1

מ החצבנו•

מ הג ו מהך ויתוהג ו מ•

	א מןשיבהמכחדן,מ דביןמןשיבהמהאי  ןמהש  המאחתמ בותמהנ" . 	=	0

מ,ת

ד"ב28

הבנת	
המשתמע

3	=	ןשיבהמנאינה:מ)4(מ ס י מקשהמהרידשמ כ ץ

0	=מא מןשיבהמכחדן.

מ,3

פןיחמ29

המשמעות	
הגלויה

ןשיבהמהאי  ןמהש  המנאינהמש מארבעהמסךופוםמבטב המ)א משידהמ 2	=מ
בטב המןוחשבמסךוף(.מ

הסעיף
שם	המסלול	

המאפיינים
מסלול	אתגרימסלול	משפחתי

צר/צר ומפותלרחבןוכידמכפוקמהנח מת.

כשעה עד שעה וחצי/ ֶ ׁשֶעמהׁשַוִטמ .
שעה עד שעה וחצי

כשעה וחצי עד שעתיים/ 
שעה וחצי עד שעתיים

כ–6 ק"מ/6 ק"מכ–5 ק"מ/5 ק"מכידעמה ס י 3.

רגוע/מים רגועים/כיפתמזדו ןמה ום4.
רגועים

סוער/מים סוערים/ 
סוערים

ןשיבהמהאי  ןמהש  המנאינהמש משלושה	סךופוםמבטב ה.מ 	=	1

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

הערה:	בסךוףמ3,מןשיבהמשבהמוואןבמה ספדמ)ע,מכ(מ  כמהוחוריןמ)ק" (,מ 	
ןוחשבמןשיבהמשגיוה.מ

מ— 

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע
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בס"ד

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידוד
לקידוד

הערה:	שאלה	30	נבדקת	פעמיים	—	פעם	בהבנת	הנקרא	)התוכן(
ופעם	בהבעה	בכתב	)המבנה	והלשון(	)30כ(

פןיח30

יישום,	
הערכה	
וביקורת

ןשיבהמהאי  ןמהבךןמרךהמב וייומנו יקונו יקוםמהןי אוםמברךה, 	=	2
 ריג ה:

הרדושהמ צפיןמבסדטמההרדאהמחשיבהמ  בקדוםמאומאעמהםמואי וםמ —מ
 דאישמ ורךמך מה קיםמי הןךראתמבהנחוין.מ

הרדושהמ יצרקןמאומבךזדןמה ורךמשבסדטמה בקדוםמואי וםמ רךןמ —ממ
אוצרמ הןנהגמבךןמהשוטמיבךןמשהיןםמב קים,מיִ  המ הוזהד.מ

הרדושהמ יצרקןמאומבךזדןמהסדטמה בקדוםמואי וםמ ןאנתמכןמבוקידםמ —ממ
בכןד.

הרדושהמכונהמ יצרקןמאומכו–כפשדמ חווב:מ פך וםמהסדטמנ שעמז תמ —ממ
דבמיכונימ ךנוות.

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ, 

פןיחמ30כ

הבעה	
בכתב

הןיאתמנברקמבשכ הממ3.
בדיקה	הוליסטית	של	איכות	הכתיבה	בלבד

כואיןמאןובהמ וטבון 	=	5

כואיןמאןובהמבונינון 	=	3

כואיןמאןובהמנ יאה 	=	1

ןשיבהמקצדהמש מש יש—כדבךמ ו ום,משכו–כפשדמ הךדועמכיןה. 	=	0
או:

ןשיבהמשבה	האןובהמ שיבשןמ כיר.
או:

הךןקהמגידפןמ תמהקטך.

כדי	לקבוע	את	איכות	הכתיבה	יש	להתייחס	לרכיבים	הבאים:

 בנהמהןשיבה;מ בנהמה שפטום;מהדצףמבותמה שפטום;מ ו יןמהקושיד;מ ש במ
ה שית;מסו נומהפוסיקמ)שו ישמןקנומבסו נומהפוסיק,מ  כמהקפרהמך מהפוסיקמ

בכ צךמ שפט(;מהאןוב;מכידעמהטקסט.

הערה:	כואיןמהאןובהמנברקןמ  כמזוקהמ כואיןמהןיאת.

מ,ת,3,ע
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע
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בס"ד

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידוד
לקידוד

סגידמ31

המשמעות	
הגלויה

ןשיבהמהאי  ןמסו יתמנאיתמש 	שלושה	סךופוםמבטב המ)א משידהמבטב המ 	=	2
ןוחשבמסךוף(.

מתי	לבצע	הסעיף

ההוראות

בסוף	הׁש�י�טבמהלך	הׁש�י�טלפני	הׁש�י�ט

ושמ הצטוורמבחגידןמת.
הצ ה.

ü

üüושמ הוזהדמ הח קה.מ .

üכותמ דרןמ תמהסודה.3.
ןשיבהמהאי  ןמסו יתמנאיתמש 	שני	סךופוםמבטב ה.מ 	=	1

א מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ— 

סגיד32

לשון	ומטה	
לשון

ןשיבהמהאי  ןמשלושהמסו ינוםמנאינום: 	=	1

ת.מ כ

אתמ  .מ

את 3.מ

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ,ת

ד"ב33

לשון	ומטה	
לשון

1	=	ןשיבהמנאינה:מ)3(מַה�ּפְַןָקה

0	=מא מןשיבהמכחדן.

מ,ת

סגיד34

יישום,	
הערכה	
וביקורת	

ןשיבהמהאי  ןמשלושהמסו ינוםמנאינום: 	=	2

ת.מ כ

אתמ  .מ

את 3.מ

ןשיבהמהאי  ןמשנימסו ינוםמנאינום.מ 	=	1

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0

מ— 
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

71-EVR-1  -1C-SOF-p-lo_rishmi-net-shipur ,  :2 111:19:        75-01-05-03-01-01-010-011-05  'מבחן 75 בעברית לכיתה ה' (5) — נוסח ג

בס"ד

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידוד
לקידוד

פןיח35

יישום,	
הערכה	
וביקורת

ןשיבהמהאי  ןמרךהמה סן אןמך מרףמה ורך,מב וייומנו יקונו יקוםמ 	=	2
הןי אוםמברךה,מ

 ריג ה:מ

—מ רךןומ כמארכומ ויסומ הואנסמ כןדמ אוייתמשבשךהמממ:כתמהכןדמנסגדמ
יוושכדמ ימז תמקצדמ ב יןמבי.מהיכמ כמוספוקמ שיטמבנח .מ

—מ רךןומארכומ ויסומ הואנסמ כןדמבשךהממ3:עתמ אוייתמשהיכמויא מ  יתמ
בחוקמהטבךמי שהיןמבכןד.

א מןשיבהמכחדן, 	=	0
 ריג ה:

—ממ כמהווןומ   וץמ ימ פנומשכסידמ הואנסמ  וםמקדום.

מ, 

פןיח36

הבנת	
המשתמע

ןשיבהמה ןווחסןמב פידשמכימב שן ךמ אעמשוךקבמ ביגד,מי סן אןמך מ 	=	3
אעמשוךקבמדשכומ שיטמ ברימי פואעמדשכומגםמ  ייןמכןמויסו,מ

 ריג ה:מ

—מ רךןומהיכמךנהמ ימאומבגו ימאבדמ יןדמ ימ ך יןמך מהסודה.מ

וךקבמךנהמשהיכמואי מ שיטמכןימבסודהמ אוייתמשהיכמ ןכוםמ גו מהנאית.מ —מ

או: 	

ןשיבהמה ןווחסן	ב פידשמכימב שן ךמ אעמשוךקבמכונימ ביגד,מ מ
י סן אןמך מאעמשכףמך מפומשוךקבמדשכומ שיטמ ברי,מהיכמכונימדשכומ

  ייןמכןמויסו,
 ריג ה:מ

בסרד,מכב מ כמניא מ  אןמ  כמ ביגדמכחדכו.מ —מ

כנחנימ כמואי וםמ שיטמוחרמאומכןהמבתמתתמיכנומךרוותמ כמ ביגד.מ —מ

ניא מ שיטמבנפדר:מכנומ ברומיכןהמב וייומ ביגד.מ —מ

א מןשיבהמכחדן, 	=	0
 ריג ה:מ

דקמכנומואי מ שיטמבסודהמ ברו.מ —מ

בךירמ3משנוםמניא מ שיטמוחרמבסודה. —מ

מ,3

פןיח37

לשון	ומטה	
לשון

ןשיבהמהאי  ןמשלושמהש  יןמנאינין: 	=	1

ת.מ ב ין

 .מ שיט

וקדכיונקדכ 3.מ

א מןשיבהמכחדן.מ 	=	0
הערה:משגוכןמאןובמבכיןויןמהשידשמןוחשבמהש  המשגיוה. מ

מ,ת
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הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים ג.2 

כללי

 יצךמאומה בחנוםמש מא מאוןהמווברקימבורומצייןמה ידוםמ ךבדוןמבבון–הספד.מא ימאת,מ יצךמשדאזמ
הזה.מ הןה ועמ כןמ ו יימ בון–הספד,מ בורומ נה מ אעמ שו ינהמ צידעמ כימ ומ השאבה,מ דאזמ כימ מה קציךמ
ושמ בריקמכןמה בחנוםמבהןכםמ  חייתמה צידףמ ךו מ)ג.ת(מיבצ וריןמכ וי.מזאדימאומןיצכיןמה בחנוםמ

ניךרימ שו ישמפנו ו,מיבון–הספדמכונימנרדשמ רייחמך והתמ א מגידםמשהיכ.מ

כלי עזר לחישוב הציונים של המיצ"ב הפנימי ולמיפויָם

מערכת	 הושגום:מ י  ופיומ צוינוםמ א וםמ  יחשבוםמ חושיבמ שנומ בןו–הספדמ דכ "המ ך ורהמ דשיןמ
המנב"ס/המנבסון	והמיצבית,משפיןחהמבורומדכ "ה.מא וםמכ המ חשבוםמכןמהצוינוםמבד ןמהן  ורמ
בכיפתמכיטי טו,מ ספקוםמנןינוםמהנוןנוםמ השייכהמבותמקביציןמן  ורוםמי כפשדוםמקב ןמןדשו וםמ
רקמבבןו–ספדמשהךבודימכןמ בד ןמהאוןהמכימבד ןמהשאבה.משנומהא וםמהכ המ ןכו וםמ שו ישמ

ה בחתמבש  יןי.

—מ הנןינוםמ ורנווםמ חושיבמ א וםמ ה בחתמ הכ ה,מ צידפוםמ  חבדיןמ הסטטוסטווםמ הא וםמ ך מ מניסףמ
ןי ע(מ פנומהק רןמ )א ומ הואי וםמ הויןמש במ קרוםמ כיתתימ מיפוי	 ודף	 לתלמיד	 ציונים	 ריכוז	 דף	

הנןינוםמ  נבסיתמכימ  וצבון.

ארומשוהוהמכפשדמ קב מן ינהמבון–ספדון,מושמ קב מהח טהמכחורהמבניגךמ א ומשוש שמכןמבון–
להשתמש	בכלי	בית–ספרי	אחיד	 הספדמ ךובירמהנןינום.מושמ הנחיןמכןמא  מה ידוםמבבון–הספדמ
לניתוח	כל	תוצאות	המיצ"ב	הפנימי:מ נב"סו נבסיתמכימ וצבוןמ)א ומה ביססמך מכקס (.מארומ הגוךמ
 ורומהח טהמבון–ספדוןמושמ הבוכמבחשביתמכןמד ןמה וי ניןמש מא  מ ידומבון–הספדמבא ומהךובירמ
יהשו ישמ כקס ,מ בןיאנןמ בסוסוןמ ש וטהמ שושמ הםמ ב וצבוןמ ןכוםמ  ידוםמ השו ישמ השינום:מ

ב נבסיתמ ןכוםמ  ידוםמבך ומ וי ניןמבסוסוןמבךבירהמךםמ דאובוםמב נבסית.מ

חישוב	הציונים	באמצעות	מנב"ס	ומנבסון א.	

אי  יןמ יהתמ הפנו וום,מ ה וצ"במ ש מ בחנומ הנןינוםמ היןכ ימ הזנןמ יה נבסיתמ ה נב"סמ מ ךדאיןמ
  שקמה כפשדמ בון–הספדמ ק יטמכןמ בחנומה וצ"במהפנו ווםמושודיןמ  נבסיתמכימ  נב"ס,מ
 שםמהק רןמצוינומה וצ"במהפנו ו.מןוךירמהצוינוםמב נב"סוב נבסיתמ כפשדמ ש ידמכיןםמי ש בםמ
אע,מןוךירמהצוינוםמב נב"סוב נבסיתמ כפשדמ הפוקמ ך מ ניסףמ בון–הספד.מ בןאנוןמההךדאהמש מ
ריחיןמווחירווםמ  וצ"במהפנו ומהאי  וםמהשייכהמ נןינוםמהכדצווםמה ביססוםמך מנןינומה וצ"במ

החוצינו.ממ

מ הרדאהמי ן ואהמכפשדמ פניןמ  יקרמהשודיןמיהן ואהמש מ ונה ןמוושי ומה נב"סמבו וםמכ'-ה',מ
בשךיןממ7:3מ-מ3:  מ) י  ץמ פניןמכחדומהשךהממ3:עת(,מיבויםמי'מיבךדבומחגמבשךיןממ7:3מ-ממ:4ת,מ

בט פית:מ03-9298111.מ

moked-manbas@kishurim.k12.ilריכ" מ ן ואה:מ מ

www.education.gov.il/manbasכןדמהכונטדנטמש מ ונה ןמוושי ומה נב"ס:מ מ
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חישוב	הציונים	באמצעות	המיצבית ב.	

דכ "המ ך ורהמ דשיןמבןו–הספדמ"מיצבית–כיתתית"	ו"מיצבית–שכבתית"מ חושיבמההושגוםמ מ
הן	 הפנימי	 המיצ"ב	 ממבחני	 אחד	 כל	 בעבור	 שפותחו	 המיצביות	 י  פיוָם.מ הפנו ומ ב וצ"במ
קובצי	אקסל	שהותאמו	למבנה	הייחודי	של	כל	מבחן.מה וצבוןמהאוןןוןמ כפשדןמ חשבמכןמ
האוןהמ הושגומ ש מ ן ינןמ צבמ י ספקןמ הפנו ו,מ ה וצ"במ ב בחתמ האוןהמ ן  ורומ ש מ הצוינוםמ
בשאבה;מ הן  ורוםמ א  מ הושגומ ך מ )ת(מ שינום:מ נןינוםמ השאבןוןמ ספקןמ ה וצבוןמ מב בחת.מ
) (מך מהשייכהמבותמהושגומהאוןיןמה קבו יןמב בחתמה וצ"במהפנו ו;מ)3(מך מהשייכהמבותמנןינומ
ה וצ"במ נןינומ ך מ ה ביססוםמ הכדצוין(מ )הניד יןמ הכדצויןמ ההשייכהמ קביציןמ השאבהמ נןינומ
בקטגידוהמ http://rama.education.gov.ilמ באןיבן:מ דכ "המ בכןדמ ופידס ימ ה וצבויןמ מהחוצינו.מ

"מיצ"ב	פנימי	תשע"א"מס יעמ  יךרומה וצ"במהפנו ו.מ

חישוב	הציונים	באופן	ידני ג.	

ארומ חשבמכןמהצוינוםמבכיפתמורנומכפשדמ הוךזדמבדף	ריכוז	הציונים	הידני	של	כל	תלמיד	ו/או	בדף	 מ
המיפוי	הכיתתי.מרפומדואיזמהצוינוםמהורנווםמש מא מהן  ורוםמ)מ4מךיןקום(מיאתמרףמ ופיומאוןןומ
 צידפוםמב ךטפה.מדכימבך ירוםמ49-48מריג המ רףמדואיזמצוינוםמ  כ,משחישבימבימא מהצוינוםמש מ
ן  ורמכחר,מיריג המ רףמדואיזמצוינוםמדוק.מא ומזהמהיןכםמ הךבדןמה וצ"במהפנו ו,מיניךרמ כפשדמ

  ידומבון–הספדמ בריקמכןמה בחנוםמברדעמוךו המיניחה.

להלן	הנחיות	לבדיקת	המבחן	ולחישוב	הציונים	באופן	ידני:
הנחיות	כלליות 	.1

ברוקןמהשכ יןמב בחתמ פומה חייתמה צידף:מכפשדיויןמהנוקירמבא מסךוףמיבא משכ המ יגרדיןמ 	מ
דואיזמהצוינוםמכןמ ושמ ס תמברףמ דואיזמהצוינום.מ י ציוניןמבהןכםמ אעמברףמ  דכשמב חייתמ

הנוקירמ א משכ המכימסךוף.

ה בחתמאי  משןומשכ יןמבהבנןמהנקדכמהנבדקות	גם	בהבעה	בכתב	)14כ	ו–30כ(.מהשכ יןמ •מ
הכ המנברקיןמבברוקהמהי וסטוןמבסי םמש ממ,מת,מ3,מע.

•מ שיתמי טהמ שיתמ—מ כחדמשהצויתמש מא מן  ורמבןחיםמהזהמ ביססמך מ ספדמקטתמוחסוןמ
ש מפדוטום,מצויתמזהמך י מב קדוםמ סיו וםמש כמ ווצגמנכ נהמכןמד ןמש וטןימש מהן  ור.מ
 פואעמ י  ץמ הצ ובמכןמה ורךמךםמהךדאיןמפנו ויןמכחדיןמשהיךבדימבאוןהמבכיןימנישכ.

רותמשכ המש כמךנימך והמארותמןשיבהמשגיוה.מבשנומה קדוםמוקב מהן  ורמכפסמנקירין.מךםמ •מ
זכן,מ י  ץמ  ידהמ נה מדושיםמש משכ יןמשהן  ורוםמ כמהשובימך והת,מארומשויא מ   ירמ

 התמך מנישכוםמשהאוןהמ ןקשהמבהםמכימש כמ  רהמכיןם.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	ציון	התלמיד	בכל	נושא	במבחן 	.2

בךבידמא מן  ורמושמ חשבמכןמהצויתמבא מכחרמ ש ישןמהנישכוםמהכ המבנפדר:מהבנת	הנקרא,	 מ
הבעה	בכתב	ולשון	ומטה	לשון.מ חשבוםמכןמהצויתמבא מנישכמך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמהן  ורמ

בכיןימנישכמ ןיעמא  מהנקיריןמבנישכ.
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הנחיות	לחישוב	ידני	של	הציון	הכולל	במבחן 	.3

הצויתמהאי  מב בחתמ חישבמך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמהן  ורמבש ישןמהנישכום.מטייחמהצוינוםמ מ
נךמבותמממ –ממת.

הנחיות	לשימוש	בדף	המיפוי	הכיתתי	ולחישוב	מדדים	כיתתיים 	.4

רףמה ופיומהאוןןומה יפוךמבה שעמניךרמ כפשדמכןמחושיבםמש מה ררוםמהאוןןווםמבד ןמ •מ
הפדוט,מבד ןמהסיגה,מבד ןמהנישכמיבד ןמהצויתמהאי  מש מה בחת.מבןיםמברוקןמה בחנוםמ
 י  ץמ הךןוקמכןמהצוינוםמש מא מן  ורמבפדוטוםמה שןוואוםמ כיןימנישכ,מיכחדמאעמ חשבמ
כןמהצויתמה  יצךמש מא מהן  ורוםמבאוןהמבד ןמהפדוטום,מבד ןמהנישכוםמיבד ןמה בחתמ

אי י.

שו ימ במאומברףמה ופיומהאוןןומהפדוטוםמ סירדוםמ פומנישכום.מרףמה ופיומהאוןןומ יצגמ •מ
בחיבדןמזימ שםמריג המיהיכמגםמ צידףמב ךטפהמ שו ישאם.

נןינומקביציןמההשייכהמ)ניד יןמכדצוין(מאינםמאי  וםמךי וםמחרשוםמין  ורוםמה קב וםמ •מ
ן ואהמ ןאנוןמהשו יב.מ את,מארומ השייןמכןמה  יצךמהאוןןומ נןינוםמהכ המ)אכשדמהםמ

וןפדס י(,מושמ חשבמכןמה  יצךמהאוןןומב ומקביציןמהן  ורוםמהכ ה.
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התאמת חישוב הציונים לצורכי בית–הספר ג.3 
הסיפומ הצויתמ בחושיבמ ואי מ הויןמ דאובמ היכמ י אתמ בון–ספדומ פנוםמ ניךרמ שו ישמ הפנו ומ ה וצ"במ

בןךירה,מיזכןמ פומהח טןמבון–הספד.מ ה תמא המכפשדיויןמ חושיבמצוינומהן  ורום:

קביציןמההשייכהמ וכפשדמהשייכהמ צוינומ זהמ צויתמ ב בחתמה קידו.מ א  מהשכ יןמ צויתמ פומ א.מ ןתמ
שופידס ימך –ורומדכ "ה.

ח קמ בסוסמ ך מ —מהכחרמ )הרבדמ חוובמ הךבודמכןמה בחתמב ןאינןימה  כה(מ צוינוםמ שנומ ב.מ ןתמ
א  מ ך מ ה ביססמ הצויתמ בא  יןי.מ ה בחתמ בסוסמ ך מ יהכחדמ טקסטום(,מ שנומ )  ש מ  הטקסטוםמ

ה בחתמוכפשדמ השייןמכןמצויתמבון–הספדמ צויתמש מקביציןמההשייכה.

כםמה בחתמ כמהיךבדמ ן  ורוםמב ןאינןמ  כה,מושמ ךדיעמשוניווםמב ספדמהנקיריןמה יקציןמ הערה:מ
 א משכ המישכ ה,מיזכןמך –פומשוקי מרךןימש מה ידה.
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השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה   ג.4 
)נורמות ארציות(

דכ "המןפדסםמכןמנןינומקביציןמההשייכהמ)א  מבןו–הספדמריבדומהךבדון(מך מס עמהןיצכיןמש מ
בןו–הספדמשנבחנימב בחתמה וצ"במהחוצינו.מבון–הספדמויא מ השייןמכןמהושגוימ הושגוםמש מבןו–ספדמ
רי ום.מהסבדוםמבניגךמ השייכהמזימופידס ימבכןדמהכונטדנטמש מדכ "המבךירמא המחירשום.מזאדי,מכםמ
ןח וטימ ךדיעמשוניווםמא שהםמב בחתמ)ב בנהי,מבכיפתמהךבדןימכימבכיפתמהךדאןי(,מ כמןיא ימ השייןמ

כןמההושגוםמש אםמ נןינומקביציןמההשייכה.
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דף ריכוז ציונים לתלמיד
דוגמה	למילוי	דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	עברית	לכיתה	ה'	—	מיצ"ב	פנימי	התשע"א

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.
אוןה:מה1 שםמהן  ורוה:מממממממממממממממרחלממממממממממממממממממממ

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 

	לשון	הבנת	הנקראהשאלה
	לשוןהבנת	הנקראהשאלהומטה	לשון

ומטה	לשון
מ שכ הממ מת שכ המת
מ3שכ המת מ שכ המ 
מ שכ המ  מ שכ המ3
מתשכ המ3 מתשכ המ4
מ3שכ המ4 מתשכ המע
מ שכ המע מת שכ המכ
מ שכ המכ מ שכ המ7
מתשכ המ7 מ שכ המ8
מ3שכ המ8 מ שכ המ9
מת שכ המ9 מת שכ הממת
מ שכ הממ3מ שכ המתת
מת שכ המת3מת שכ המ ת
מתשכ המ 3מ שכ המ3ת
מתשכ המ33ממ שכ המ4ת

מת שכ המ34מת שכ המכת

מ שכ המע3מתשכ המ7תכ

מ3שכ המכ3מתשכ המ7תב
מתשכ המ37מתשכ המ7תג
מתשכ המ8ת
מ3שכ המ9ת

הבעה	בכתבהשאלה

מת3עשכ המ4תא
מתשכ המעתכת
מ ע8שכ המעתכ 
מתשכ המעתבת
מ 3שכ המעתב 
מת שכ המעתגת
מתשכ המעתג 
מת שכ המעתג3
מת שכ המעתג4מ
מת3עשכ הממ3א

ציונים	באחוזים

( )
___%

60
× =100

( )
___%

10
× =100

( )
___%

30
100× =

ציון	בהבעה	בכתבציון	בלשון	ומטה	לשוןציון	בהבנת	הנקרא

80	    	נק'			)סכום	הנקודות	בהבנת	הנקרא,	בלשון	ומטה	לשון	ובהבעה	בכתב(ציון	כולל

22 7 5173 70 85

בס"ר
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	דף ריכוז ציונים לתלמיד 

דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	עברית	לכיתה	ה'	—	מיצ"ב	פנימי	התשע"א
ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.

אוןה:ממממממממממממממ שםמהן  ורוה:מממממממממממממממממממממממממממממממממממ

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 

	לשון	הבנת	הנקראהשאלה
	לשוןהבנת	הנקראהשאלהומטה	לשון

ומטה	לשון
מ שכ הממ מת שכ המת
מ3שכ המת מ שכ המ 
מ שכ המ  מ שכ המ3
מתשכ המ3 מתשכ המ4
מ3שכ המ4 מתשכ המע
מ שכ המע מת שכ המכ
מ שכ המכ מ שכ המ7
מתשכ המ7 מ שכ המ8
מ3שכ המ8 מ שכ המ9
מת שכ המ9 מת שכ הממת
מ שכ הממ3מ שכ המתת
מת שכ המת3מת שכ המ ת
מתשכ המ 3מ שכ המ3ת
מתשכ המ33ממ שכ המ4ת

מת שכ המ34מת שכ המכת

מ שכ המע3מתשכ המ7תכ

מ3שכ המכ3מתשכ המ7תב
מתשכ המ37מתשכ המ7תג
מתשכ המ8ת
מ3שכ המ9ת

הבעה	בכתבהשאלה

מת3עשכ המ4תא
מתשכ המעתכת
מ ע8שכ המעתכ 
מתשכ המעתבת
מ 3שכ המעתב 
מת שכ המעתגת
מתשכ המעתג 
מת שכ המעתג3
מת שכ המעתג4מ
מת3עשכ הממ3א

ציונים	באחוזים

( )
___%

60
× =100

( )
___%

10
× =100

( )
___%

30
100× =

ציון	בהבעה	בכתבציון	בלשון	ומטה	לשוןציון	בהבנת	הנקרא

	    	נק'			)סכום	הנקודות	בהבנת	הנקרא,	בלשון	ומטה	לשון	ובהבעה	בכתב(ציון	כולל

בס"ר
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		דף מיפוי כיתתי — עברית לכיתה ה' מיצ"ב פנימי התשע"א

רגיל/
עולה/	
משולב

הבנת	הנקרא
טקסט	המידעהסיפור

מספר	השאלה
ממדי	ההבנה

שם	התלמיד

הציון	4ת3תתת789כ34 ת
בסוגה

הציון	כ ע 4   ת מ 9ת7תג7תב7תככת
בסוגה IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ת
 
3
4
ע
כ
7
8
9
מת
תת
 ת
3ת
4ת
עת
כת
7ת
8ת
9ת
מ 
ת 
  
 3
 4
ע 
כ 
 7
 8
 9
מ3
ת3
3 
33
34
ע3
כ3
37
38
39
מ4

בס"ר
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יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל כל תלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון

הבנת	הנקרא
הציון	הבעה	בכתבלשון	ומטה	לשון	

הכולל	
במבחן

הטקסט	השימושי

הציון	כ3ע343ת3מ93 8 7 
בסוגה

הציון	
בנושא

3337 33 8ת תמתע
הציון	
בנושא

4ת
א

עת
כת

עת
כ 

עת
בת

עת
ב 

עת
גת

עת
ג 

עת
ג3

עת
ג4

מ3
הציון	א

בנושא IIIIIIIIIIIIIIII

ת
 
3
4
ע
כ
7
8
9
מת
תת
 ת
3ת
4ת
עת
כת
7ת
8ת
9ת
מ 
ת 
  
 3
 4
ע 
כ 
 7
 8
 9
מ3
ת3
3 
33
34
ע3
כ3
37
38
39
מ4

המקרא	של	ממדי	ההבנה	מוצג	בעמוד	הבא.

בס"ר
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  יצךמאוןןומש מא מהן  ורום:מ_________________________מממממממממממ

  יצךמאוןןומ  כמן  ורוםמ שי בוםמיךי ום:מ_________________________מממממממממממממממ

מקרא	-	ממדי	ההבנה:
מה ש ךיןמהג יוהמבטקסט:מכוןידמ ורך —מ Iמ

מהבנןמה שן ךמ ןיעמהטקסט:מהוסקמיהא  המך –פומהטקסט —מ IIמ

מוושים,מהךדאהמיבוקידן —מ IIIמ
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